
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง

อําเภอ ดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,965,940 บาท

งบบุคลากร รวม 9,284,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,321,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แยก
รายละเอียด ดังนี้
    (1) เงินเดือน นายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 21,120  
         บาท จํานวน 12 เดือน   
    (2) เงินเดือน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 
         11,160 บาท/คน จํานวน 2  คน จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.  2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ     แยกรายละเอียด ดังนี้      
    (1) คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลในอัตรา 
         เดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน  
    (2) คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ใน 
         อัตราเดือนละ 950 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แยกราย
ละเอียด ดังนี้
    (1) คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ 
         1,900 บาท จํานวน 12 เดือน   
    (2) คาตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน 
          ละ 950 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้    -            
     (1) คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1    
          อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน        

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4,607,880 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้ 
    (1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา 
         ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน   
    (2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1  
         อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท จํานวน  12 เดือน  
    (3) คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 47 อัตรา 
         ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน
    (4) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
         ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,962,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,471,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป   ใหแกพนักงานสวนตําบล  ตาม
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงหัวหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงนิติกร จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา
    - ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง   และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ดังนี้
    - เงินเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง 
      ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง อัตรา 7000/เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหาร อํานวย
การ ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน
    - เงินประจําตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ตําแหนงปลัดองคการบริหาร 
      สวนตําบล ระดับกลาง อัตรา 7000/เดือน
    - เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด ระดับ
ตน
      อัตรา 3500/เดือน
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 269,160 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา ตาม (แนบ
ทายประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคา
จางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4
) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 
    - ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 892,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 
    - ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่่่ 3 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน 
    - ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 4,409,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,012,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 670,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป (โบนัส) จํานวน 250,000 บาท
 เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชน
       ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(2) คาตอบแทน อปพร. จํานวน 70,000 บาท          
        เพื่อเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.   
        2560 โดยใชอัตราคาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(3) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท
        เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบ
แทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 282,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

ค่าใช้สอย รวม 2,479,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 75,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 15,000 บาท 
      เพื่อจายเปนคารับรองในตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเปนคา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
      บริการดวย และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรองหรือ
ตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยม หรือทัศนศึกษา ฯลฯ โดย
ตั้งจายตามเกณฑหนังสือ
      กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
 ในอัตราไมเกินปละรอยละ 1 ของรายไดจริงในปงบประมาณที่ลวงมาโดยไม
รวมรายไดจากเงินอุดหนุน  
      เงินกู เงินจายขาดสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให
(2) คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 60,000 บาท
     เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายเพื่อจายเปน
คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชใน
     การเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่
ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย 
     หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น โดยตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวง 
     มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
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(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน

(3) คาพวงมาลัย ชอดอกไม และพวงมาลา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุเสารีย หรือใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีย
รติในวโรกาศตาง ๆ  ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว
 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0407/ว 1284  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

(4) คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีตําแหนง
วาง และกรณีอื่นๆ) สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น อีกทั้งใหความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งตามความเหมาะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
  3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

(4) โครงการกิจกรรม 5 ส. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
โครงการ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 202 ลําดับที่ 15
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(6) โครงการป่นจักรยานเพื่อเสริมสรางสุขภาพและความสามัคคีในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป่นจักรยานเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
และความสามัคคีในชุมชน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
โครงการ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 165 ลําดับที่ 6 

(7) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทองถิ่นและผ่นําชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทอง
ถิ่นและผ่นําชุมชน เชน คาวิทยากร  คาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
โครงการ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 164 ลําดับที่ 1 

(8) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดุ่งานของบุคลากรทองถิ่นและผ่นําชุมชน จํานวน 450,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากรทองถิ่นและผ่นําชุมชน เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้าย  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 200 ลําดับที่ 1

(9) โครงการสงเสริมและใหความร่ดานกฎหมายเบื้องตนในชีวิตประจําวันสําหรับ
ประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความร่ดานกฎหมายเบื้องตน
ในชีวิตประจําวันสําหรับประชาชน เชน คาวิทยากร  คาสถานที่ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้าย  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 201 ลําดับที่ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 732,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่อง
วัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ   รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เชน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน
รอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน  หมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนม
ปง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ    เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว  กระบอกตวง เบา
หลอม หูฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟน เครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลีและผาพัน
แผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษ
กรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอด
เอกซเรย ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
 อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว  พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผา
พลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรa 
ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM  คัตซีทฟด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เปน
ตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) 
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เปนตน ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 186,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการองคการบริหารสวนตําบล

คาบริการโทรศัพท จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเปนคาโทรศัพท รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน การเชาเครื่องคาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คาเชาตู
ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทร
สาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว
เทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปน
ตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

งบลงทุน รวม 252,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 252,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) โตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา 60x120x75
 ซม. (กวางxยาวxสูง) พรอมกระจก จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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(2) โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก จํานวน 6,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา 60x135x75
 ซม. (กวางxยาวxสูง) พรอมกระจก จํานวน 1 ตัวๆ ละ 6,800 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(3) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีที่พักแขน ปรับระดับสูง-ต่ําได มีลอ
เลื่อน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(4) เครื่องตอกบัตรบันทึกเวลา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตอกบัตรบันทึกเวลา จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท
    โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - หนาจอแสดงผลแบบเข็ม
    - รองรับการตอกบัตรของพนักงานไดไมนอยกวา 150 คน
    - วัน และเวลาสามารถเปลื่ยนแปลงอัตโนมัติ
    - หัวพิมพชนิดเข็ม (Dot Matrix) 
    - ระบบการดูดและคืนบัตรอัตโนมัติ
    - ระบบไฟฟ้าสํารอง ขณะไฟฟ้าดับ
    -ระบบสํารองขอมูล (Data Backup)
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(6) ถังน้ํา จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังน้ําพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 5 ใบ ๆ ละ 6,400
 บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
    -แบบพลาสติก
    - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา
    - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
    - ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั่ง
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

(1) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 3,500 บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
    - มีการเชื่อมตอ USB โดยตรงสําหรับการถายโอนไฟลอยางรวดเร็ว
    - กับหนวยความจําภายในไมนอยกวา 4GB 
    - มีระบบกรองเสียงรบกวน
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(2) กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 16,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 16,000
 บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
    - เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
    - ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอร
ภาพ (Image Sensor)
    - มีระบบแฟลชในตัว
    - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็มหรือ
      เมื่อตองการเปลี่ยน
    - สามารถถายโอนขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
    - มีกระเปาใสกลอง
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

(1) เครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 12,000 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
    1) เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น
     2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา
     3) ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว
     4) รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 20 นิ้ว
     5) ความจุถังน้ํามันเครื่องยนตไมนอยกวา 1.50  ลิตร
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(2) เตาแกส จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเตาแกส 1 หัว จํานวน 1 เตา ราคา 2,000 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(3) เตาอบไมโครเวฟ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ เปนเตาอบไมโครเวฟผสมระบบยาง ความจุไม
นอยกวา 25 ลิตร จํานวน 1 เตา ราคา 6,000 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
      มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดี
กวา         
      จํานวน 1 หนวย
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย 
      กวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
      1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB   
      จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
      10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
       3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
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(2) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนัตบุก สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 
      โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมี 
      เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
      การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
      Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย 
      กวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
      1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 
      GB จํานวน 1 หนวย
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel
       และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา  
      3 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
      10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
      และ Bluetooth
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
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(3) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
สี จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner 
      ภายในเครื่องเดียวกัน
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําส าหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 
      หนาตอนาที(ppm)
    - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ 
      นาที (ppm)
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
    - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม 
      นอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
      Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงาน 
      ผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
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(3) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื้อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 6 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

(5) เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card)     
      ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
    - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
    - สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
    - สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า 
      ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการประเมินผลสํารวจความพึงพอใจในการเขารับบริการของประชาชนใน
ตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินสํารวจความพึงพอใจใน
การเขารับบริการของประชาชนในตําบลหวยบง โดยจายเปนคาจาง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในหรือภายนอกเปนหนวย
สํารวจประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับ
บริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
    -เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

งานบริหารงานคลัง รวม 3,093,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,928,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,928,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,334,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล ตาม
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง บริหาร อํานวย
การ ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
      ระดับตน อัตรา 3,500/เดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 234,840 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา ตาม (แนบ
ทายประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคา
จางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4
) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 ตําแหนง 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 269,140 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงาน
จาง องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ป
งบประมาณ 2561-2563. และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563. และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา    

งบดําเนินงาน รวม 1,127,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 427,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป (โบนัส) จํานวน 150,000 บาท เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จาง จํานวน 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่
ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอ
สราง  ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบ
แทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ
.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ

ค่าใช้สอย รวม 580,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 348,000 บาท

เพื่อเปนรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน    
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(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน 

(3) โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง เชน คาวิทยากร คาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัด
เตรียมสถานที่ คาป้าย  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 204 ลําดับที่ 1

(4) โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 12,500 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการภาษีเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 204 ลําดับที่ 3

(5) โครงการแผนที่่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  เพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหแกผ่บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ และพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การจัดทําแผนที่ภาษี การจัดเก็บรายได และ
การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(e-
LAAS) ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 204 ลําดับที่ 4
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(6) โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในดําเนินโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายไดและการ
ชําระภาษี เชน คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คาเอกสาร คาวัสดุ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
โครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 204 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง เปนตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา)  ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่,มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร    กระดาษตอเนื่อง   สายเคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) 
แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เปนตน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

        คาไปรษณีย ,  คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คาเชาตู
ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตรา
ไปรษณียากร , คาเชาตูไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 37,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) โตะทํางานเหล็ก จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา 60x135x75
 ซม. (กวางxยาวxสูง) พรอมกระจก จํานวน 2 ตัวๆ ละ 6,800 บาท 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(2) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีที่พักแขน ปรับระดับสูง-ต่ําได มีลอ
เลื่อน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
      มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดี
กวา         
      จํานวน 1 หนวย
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย 
      กวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
      1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB   
      จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
      10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
       3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 377,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาที่พัก คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ
ที่จําเปนจัดฝึกอบรม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขาการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา191 ลําดับที่ 6

งบลงทุน รวม 177,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 177,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) โตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา 60x120x75
 ซม. (กวางxยาวxสูง) พรอมกระจก จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,500 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(2) โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก จํานวน 6,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตีะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา 60x135x75
 ซม. (กวางxยาวxสูง) พรอมกระจก จํานวน 1 ตัวๆ ละ 6,800 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(3) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีที่พักแขน ปรับระดับสูง-ต่ําได มีลอ
เลื่อน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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(4) ตูเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส ขนาดไมนอยกวา 4
 ฟุต จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(5) เครื่องป๊มลม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องป้มลมขนาด 2 แรง ความจุถัง 148 ลิตร พรอม
อุปกรณ จํานาน 1 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท
    โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - ป้มลม (AIR COMPRESSOR) ตัวถังทําจากเหล็กที่มีคุณภาพดี มีความแข็ง
แรง ทนทาน
    - ใชกับกําลังมอเตอร : 2แรงมา, จํานวนกระบอกสูบ 3 กระบอก
    - แรงดันลม : 8-10 บาร,116-145 ปอนด
    - อัตราการผลิตลม : 203.2 ลิตร/นาที
    - กําลังไฟ : 220 โวลต
    - ถังเก็บลมขนาด : 148 ลิตร
    - ความเร็วรอบของป้มลม : 800 รอบ/นาที
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(6) เครื่องอัดจารบีแบบมือโยก จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอัดจารบีแบบมือโยก จํานวน 3 เครื่อง ๆ
 ละ 1,000 บาท
    โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - มีทอแข็งและทอออน
    - ใชงานไดงาย
    - ขนาดขอตออัดจารบี 1/8-28
    - ความจุ 500 cc.
    - สามารถบรรจุจารบีดวยมือ หรือถังอัดจารบี หรือใชบรรจุจาร
บี แบบ cartridge มาตรฐาน 500 g.
    -น้ํานักรวมบรรจุภัณฑ 1.5 g.
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ครุภัณฑการเกษตร

(1) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 9,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ชนิดเครื่องเบนซิน ขนาด 5
 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,100 บาท
    โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องเบนซินขนาดไมนอยกวา 5 แรง
มา หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 160 ซีซี
    - ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 เซนติเมตร)
    - สูบน้ําไดไมนอยกวา 1,000 ลิตรตอนาที
    - สงน้ําสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
    - อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตตองมีครบชุด พรอม
ที่จะใชงานได
 (โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(2) เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 18,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 18,200 บาท
    โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟ้า
    - ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 นิ้ว (75 เซนติเมตร)
    - สูบน้ําไดไมนอยกวา 1,130 ลิตรตอนาที
    - สงน้ําสูงไมนอยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
    - อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตตองมีครบชุด พรอม
ที่จะใชงานได
 (โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

(1) เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 3 กิโลวัตต เปนเครื่องยนต
เบนซิน ขนาดที่กําหนดเปนขนาดกิโลวัตตขั้นต่ํา  จํานวน 1 เครื่อง 
    - รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแตละชุด มีดังนี้
        - แผงสวิทซ 1 อัน 
        - โวลตมิเตอร  1 อัน
        - แอมมิเตอร 1 อัน
        - หลอดไฟแสงสวางพรอมขั้ว 1 ชุด
        - สวิตชปด - เปดหลอดไฟ 1 อัน
        - คัตเอาต 1 อัน 
        - ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 
          หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW การติดตั้งอยางนอยควรประกอบดวย
          1. การติดตั้งเดินรางแลดเดอร หรือทอรอยสายไฟฟ้า
          2. การติดตั้งอุปกรณ Air Duct ของเครื่องยนตพรอมบานเกร็ด ของ
ระบบระบายความรอนออกจากหมอน้ําไปสูภายนอกหอง 
          3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมตอระบบไฟฟา
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

(1) ถังดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซดหรือ Co2 ขนาด 10 ปอนด จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซดหรือ Co2 ขนาด 10
 ปอนด จํานวน 15 ถัง ๆ ละ 2,800 บาท เปนเงิน 42,000 บาท
    โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    - ลักษณะเปนน้ําแข็งแหง บรรจุในถังสีแดง ภายในบรรจุผงกาชคารบอน
ไดออกไซด 
      ลักษณะน้ํายาที่ฉีดออกมาเปนหมอกหิมะสามารถดับเพลิงไหมทุกชนิดได
อยาง
      รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
    - ตัวถังตองทําดวยที่เหมาะสมและสามารถทนความดันไดตามมาตรฐาน
    - ตัวถังมีความหนาของถังตองไมนอยกวา 0.6 มิลลิเมตร
    - ขอตอและอุปกรณตองทําดวยวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอน และมีความ
แข็งแรง
       เพียงพอ
    - สายฉีดและอุปกรณของสายฉีดตองทําดวยวัสดุที่ทนทาน และแข็งแรง
เพียงพอโดยมี
      ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในไมต่ํากวา 9 5 มิลลิเมตรหรือ 3/8 นิ้ว
    - หัวฉีด ทําดวยวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอน
    - มีเกจวัดความดัน เพื่อแสดงสถานะปกติของเครื่องดับเพลิง
    - หูหิ้ว ที่แขวนและอุปกรณประกอบการติดตั้งตองแข็งแรงเพียงพอที่จะรับ
น้ําหนักของ 
      เครื่องดับเพลิงได
    - สามารถนํามาเติมสาร เพื่อใชงานใหมได
    - มีมาตรฐาน มอก.รับรอง
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 166,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล เชน คารับรอง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัด
งาน คาป้าย  คาวัดุอุปกรณ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 190 ลําดับที่ 3

(2) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณในการจัดฝึกอบรม คาป้าย คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 191 ลําดับที่ 8

(3) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชา
หรือคาบริการวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 191 ลําดับ
ที่ 9     
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ค่าวัสดุ รวม 36,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 36,000 บาท

(1) สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 17,000 บาท
เพื่อเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 เสนๆ ละ 8,500
 บาท
    โดยมีลักษณะ ดังนี้
    - เปนสายสงน้ําดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทอดวยใยสังเคราะห (FIBER) ตลอด
ทั้งเสนแนวตั้ง และแนวนอน
    - มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 20 เมตร ปลายทั้งสอง
ขางของสายมีขอตอแบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว ทําดวยทองเหลืองยึดติดแนน
กับสาย ในขอตอตัวเมียมีสปริงที่ทําดวยสแตนเลสปลอดสนิมที่หูดึงท่ง 2 ขาง
    - เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่
ไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001
(2) สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 19,000 บาท
เพื่อเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 2 เสนๆ ละ 9,500
 บาท
    โดยมีลักษณะ ดังนี้
    - เปนสายสงน้ําดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทอดวยใยสังเคราะห (FIBER) ตลอด
ทั้งเสนแนวตั้ง และแนวนอน
    - มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 20 เมตร ปลายทั้งสอง
ขางของสายมีขอตอแบบสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว ทําดวยทองเหลืองยึดติดแนน
กับสาย ในขอตอตัวเมียมีสปริงที่ทําดวยสแตนเลสปลอดสนิมที่หูดึงท่ง 2 ขาง
    - เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่
ไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,457,960 บาท

งบบุคลากร รวม 2,022,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,022,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 890,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป   ใหแกพนักงานสวนตําบล ตาม
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานที่เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-
2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
    - เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
    - ครู จํานวน 3 อัตรา
    - ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ดังนี้
    - ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง บริหาร อํานวย
การ ตามประกาศ ก. อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ระดับตน อัตรา 3,500/เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 993,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริาหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแกไข
เพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้  
    - ตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็ก (คุณวุฒิ/ทักษะ) จํานวน 6 อัตรา 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชัวคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6
 สิหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 256-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงผูช่วยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,187,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 199,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบ
แทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ
.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเปนรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาวารสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน  คา
โฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ  คาติดตั้่งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
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(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน 

(3) โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 140,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี ในวันสําคัญของ
ชาติ เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันเฉลิมชนมพรรษา ฯลฯ เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย เปนคาพิธีทางศาสนา คาจัด
ตกแตงสถานที่ คาจัดนิทรรศการ คารับรอง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณ ที่จําเปนในการจัดงาน คาวัสดุ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
โครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 199 ลําดับที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 177,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่, มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติขาราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนม
ปง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เปน
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เปนตน ฯลฯ

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

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการองคการบริหารสวนตําบล
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งบลงทุน รวม 248,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 248,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) โตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาดไมนอย
กวา 60x120x75 ซม. (กวางxยาวxสูง) พรอมกระจก จํานวน 8 ตัว ๆ
 ละ 4,500 บาท (โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(2) โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก จํานวน 20,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาดไมนอย
กวา 60x135x75 ซม. (กวางxยาวxสูง) พรอมกระจก จํานวน 3 ตัว ๆ
 ละ 6,800 บาท (โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(3) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีที่พักแขน ปรับระดับสูง-ต่ําได มีลอ
เลื่อน จํานวน 11 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท (โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่อง
จากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(4) ตูเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส จํานวน 81,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส ขนาดไมนอยกวา 4
 ฟุต จํานวน 18 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(5) พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 20 เครื่อง ๆ
 ละ 1,950 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(6) พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 17,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,950
 บาท 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
มี                
      ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา 
      จํานวน 1 หนวย
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย 
      กวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 
      TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB  
      จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
      10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
       3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

วันที่พิมพ : 4/9/2562  14:44:58 หนา : 49/99



(2) เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner 
      ภายในเครื่องเดียวกัน
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 
      หนาตอนาที(ppm)
    - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ 
      นาที (ppm)
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
    - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม 
      นอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
      Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงาน 
      ผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ระกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,254,225 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,745,225 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,436,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,201,200 บาท

1) คาอาหารกลางวัน จํานวน 891,800 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คา
อาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรร
ตามจํานวนเด็กปฐมวัย (ขอมูล ณ 14 มิถุนายน 2562) อัตรามื้อละ 20
/คน จํานวน 245 วัน เด็กปฐมวัย 182 คน
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที2่8 มิถุนายน 2562
    - เปนตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 213 ลําดับที่ 2
2) คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 309,400 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คา
จัดการเรียนการสอน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลหวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรตามจํานวนเด็กปฐมวัย (ขอมูล ณ
 14 มิถุนายน 2562) อัตราละ 1700/คน เด็กปฐมวัย 182 คน
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที2่8 มิถุนายน 2562
    - เปนตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 171 ลําดับที่ 23

(2) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  เชน คา
รับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและ คาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ   
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนา 167 ลําดับที่ 5 
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(3) โครงการพานองทองโลก (ทัศนศึกษานอกสถานที่) จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพานองทองโลก (ทัศนศึกษานอก
สถานที่) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางพาหนะ คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ   
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หนา167 ลําดับที่ 1 

(4) โครงการประชุมผ่ปกครองเด็กปฐมวัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมผ่ปกครองเด็ก
ปฐมวัย เชน คาอาหาร อาหารวาง คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ   
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา171 ลําดับที่ 26 
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ค่าวัสดุ รวม 2,309,025 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,309,025 บาท

1) คาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 348,750
 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9 ศูนย ตามจํานวนเด็ก
ปฐมวัย (ขอมูล ณ 14 มิถุนายน 2562) อัตราคนละ 7.37
 บาท/คน จํานวน 260 วัน เด็กปฐมวัย 182 คน
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 213 ลําดับที่ 1
2) คาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จํานวน 1,960,275 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9 โรงเรียน ตามจํานวนนักเรียน (ขอมูล ณ
 14 มิถุนายน 2562) อัตราคนละ 7.37 บาท/คน จํานวน 260 วัน เด็กนัก
เรียน 1,023 คน
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 213 ลําดับที่ 3

งบลงทุน รวม 417,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 417,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการกอสรางลานเอนกประสงคพรอมเครื่องออกกําลังกาย บานศิลารวม
สามัคคี หม่ที่ 4

จํานวน 196,000 บาท

กอสรางลานเอนกประสงค ขนาด 10 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.07 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 290 ตารางเมตร พรอมอุปกรณเครื่องออก
กําลังกาย รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต. กําหนด พรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 174 ลําดับที่ 37
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(2) โครงการกอสรางสนามเด็กเลนพรอมเครื่องเลน บานซับพลุ่ หม่ที่ 6 จํานวน 221,000 บาท

กอสรางสนามเด็กเลน ขนาด 6 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอย
กวา 60 ตารางเมตร พรอมอุปกรณเครื่องเลนเด็ก รายละเอียดโครงการตาม
แบบที่ อบต. กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 197 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 4,092,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,092,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา จํานวน 4,092,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ให
แกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9 โรงเรียน ตามจํานวนเด็ก
นักเรียน (ขอมูล ณ 14 มิถุนายน 2562) อัตรามื้อละ 20
 บาท/คน จํานวน 200 วัน เด็กนักเรียน 1,023 คน
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศง 2561-2565) หนา 214 ลําดับที่ 4
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,861,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,071,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,071,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 669,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล ตาม
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานที่เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงบริหาร อํานวย
การ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2559  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน อัตรา 3,500/เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) วันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแกไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง องคการสวนตําบลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 256-2563 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,782,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบ
แทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อเปนรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ  คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป้นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน รถบรรทุกขยะ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ฯลฯ

วันที่พิมพ : 4/9/2562  14:44:58 หนา : 57/99



ค่าวัสดุ รวม 825,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขาตั้ง(กระดาน
ดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มู
ลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติขา
ราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ

วันที่พิมพ : 4/9/2562  14:44:58 หนา : 58/99



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เชน  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จาน
รอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอนกระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนม
ปง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม
ตางๆ   คอน   คีม   ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถสวม อางลาง
มือ  ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร    สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช   พวงมาลัย สายพานใบพัด  หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่   จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองขางรถยนต  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่วางกรวย
แกว  กระบอกตวง เบาหลอม   หูฟง (Stethoscope)  เปลหามคนไข คีมถอน
ฟน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร   สําลี
และผาพันแผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาตางๆ   เลือด    สายยาง  ลูกยาง หลอดแกว ลวด
เชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ  สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยา
ศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง    อาทิเชน   เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบ
หมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สําเร็จรูป)  กระชัง     ปุย  ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหารสัตว พืชและสัตว  พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผา
ใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชนคาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ  กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร  เครื่องกรอเทป เลนสซูม  กระเปาใส
กลองถายรูป   พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร  ฟลม  เมมโมรี่การด  ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร,วีดีโอเทป   แผนซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง    อาทิเชน  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึกโขน  ละคร ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร    กระดาษตอเนื่อง   สายเคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM  คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เปน
ตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette) 
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
 (Optical) เปนตน ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 240,000 บาท

ถังขยะ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ถังขยะ จํานวน 400 ใบ ๆละ 600
 บาท ขนาด 200 ลิตร ชนิดถังพลาสติกรีไซเคิล (ดัดแปลงมาจากถังที่บรรจุ
สารเคมี) ทรงกลม ไมมีฝาปด เจาะหูรอยเชือก + สายยาง พนตราสัญลักษณ
องคการบริหารสวนตําบลหยบง (อบต.หวยบง) หรือตามที่ อบต.หวย
บง กําหนด ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเปนคาโทรศัพท รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน การเชาเครื่องคาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีที่พักแขน ปรับระดับเลื่อนขึ้น-ลง
ได มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,000 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

ครุภัณฑอื่น

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 300 บาร จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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งานโรงพยาบาล รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการป้องกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปญหาไขเลือด
ออก เชน การจัดรณรงค การจัดอบรม คาวิทยาการ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงหรือใชสําหรับพนหมอก
ควัน พนฝอยละออง ทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํา คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาจาง
เหมารถ คาแรงงานที่ใชในการฉีดพนหมอกควัน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ใน โครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 177 ลําดับที่ 4

(2) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน จัดอบรม คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คาป้าย คาเอกสาร คาใชจายอื่นๆ ที่เปนใน
โครงการ ฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 181 ลําดับที่ 23

(3) โครงการป้องกันและแกไขปญหาโรคเอดสและการตั้งครรภกอนวัยอันควร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปญหาโรคเอดสและ
การตั้งครรภกอนวัยอันควร เชน  คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนใน โครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 177 ลําดับที่ 3 
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(4) โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดถัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา  เชน คาสํารวจ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน โครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 181 ลําดับที่ 24 

(5) โครงการคุมครองผูบริโภค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคุมครองผูบริโภค เชน คาวิทยากร คา
จัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้าย  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน โครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 177 ลําดับที่ 6

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,075,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการหมูบานสีเขียวเมืองคารบอนต่ํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหม่บานสีเขียวเมืองคารบอน
ต่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ ป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาจางแรง
งาน คาจัดรณรงค คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 179 ลําดับที่ 16

(2) โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 178 ลําดับที่ 12
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งบลงทุน รวม 475,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 475,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑกีฬา จํานวน 475,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 5 ชุด ชุดละ 95,000
 บาท ตามรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
    (1) เครื่องวิ่งลอถวง ขนาดโดยประมาณ 50x120x150 ซม. (กวางxยาวx
สูง) 
    (2) เครื่องบริหารเอว สะโพก ขนาดโดยประมาณ 80x80x100 ซม.(กวางx
ยาวxสูง) 
    (3) เครื่องโยกแขน ขา สะโพก ขนาดโดยประมาณ 60x130x130
 ซม.(กวางxยาวxสูง) 
    (4) เครื่องซิทอัพ ขนาดโดยประมาณ 70x120x60 ซม.(กวางxยาวxสูง)
    (5) จักรยานผีเสื้อ บริหารหนาอก ขนาดโดยประมาณ 60x130x150
 ซม.(กวางxยาวxสูง)
    (6) เครื่องบริหารขา นอง ขอเขา แบบสปริง ขนาดโดย
ประมาณ 60x100x90 ซม.(กวางxยาวxสูง)
    (7) เครื่องบริหารกลามเนื้อขางลําตัว ขนาดโดยประมาณ 50x80x100
 ซม.(กวางxยาวxสูง)
    (8) กระสอบทรายพรอมขาตั้งเหล็ก เสา 1.5 นิ้ว ขนาด 150x200 ซม.
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 178 ลําดับที่ 7

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

(1) โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุ่ข จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข ใหแกหมูบานในตําบลหวยบง จํานวน 25 หมู
บานๆ ละ 20,000 บาท
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 180 ลําดับที่ 22
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการอบรมผูสูงอายุ ผูพิการ และผูป่วยเอดส จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผ่สูงอายุ ผ่พิการ และผ่ป่วย
เอดส เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย คา
เอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาใชอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 182 ลําดับที่ 3 

(2) โครงการกอสราง/ซอมแซมบานผูยากไร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสราง/ซอมแซมบานผูยากไร ใหแก
ประชาชนผูยากไรในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาจางเหมาแรงงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ
   
        - เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
        - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
        - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 182     ลําดับ
ที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,093,000 บาท

งบลงทุน รวม 493,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 493,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 493,000 บาท

(1) ไฟฟ้าสองสวาง LED พลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต  
เพื่อจัดซื้อไฟฟ้าสองสวาง LED พลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 100
 วัตต พรอมติดตั้ง จํานวน 17 ตนๆ ละ 29,000 บาท ตามรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้
    - ติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง LED กําลังไฟขนาดไมนอยกวา 100 วัตต
    - เสาไฟฟ้าเหล็กชุบกาวาไนส ขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว พรอมกิ่งสูงไม
      นอยกวา 5 เมตร          
    - ฐานรากสําหรับติดตั้งเสา/พรอมอุปกรณครบชุด พรอมติดตั้ง 
    - รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา134 ลําดับที่ 28

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอดานขุนทด จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอดานขุนทด เพื่อดําเนิน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตําบลหวยบง ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา133 ลําดับที่ 26
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งานสวนสาธารณะ รวม 250,000 บาท
งบลงทุน รวม 250,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่ 2)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการปรับภูมิทัศน (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่ 2) องคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง ตามแบบที่ อบต.กําหนด
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 164 ลําดับที่ 4

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,077,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 980,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสรางรายไดัใหกับประชาชนที่ไมมีงานทํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสรางรายไดัให
กับประชาชนที่ไมมีงานทํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
โครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 160 ลําดับที่ 1 

(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพตางๆ และสตรีแมบานในตําบล จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
ตางๆ และสตรีแมบานในตําบล เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางพาหนะ คาที่พัก คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 161 ลําดับที่ 4
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(3) โครงการขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการขยายผลหม่บานเศรษฐกิจพอ
เพียงตนแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  คาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-256 ) หนา 164 ลําดับที่ 5

(4) โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับผ่สูงอายุ ผ่พิการ และผ่ดอยโอกาส จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับผูสูงอายู ผู
พิการ และผูดอยโอกาส เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
โครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 185 ลําดับที่ 2 

(5) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี ตําบลหวยบง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรี ตําบลหวยบง เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
เอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
โครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 185 ลําดับ
ที่ 3   
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(6) โครงการจัดตั้งดานตรวจรวมกับสถานีตํารวจและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งดานตรวจรวมกับสถานี
ตํารวจและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เชน  คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  คาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 186
ลําดับที่ 9

(7) โครงการประชุมประชาคมระดับหมูบานและระดับตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
ระดับหม่บานและระดับตําบล เชน คาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย  คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนในโครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา187 ลําดับที่ 14 

(8) โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด
ภายในตําบลหวยบง หรืออาจจัดรวมกับสวนราชการ เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้าย คาใชจาย อื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลว. 4 ธ.ค. 60
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.  2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 165 ลําดับที่ 12
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งบลงทุน รวม 97,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 97,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบอขยะ บานโปรงใหญ หมูที่ 20 จํานวน 97,000 บาท

เพื่อเปนคาปรับปรุงโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบอขยะ บานโปรงใหญ หมูที่ 20
 โดยขุดลอกบอขยะ กวาง 10 เมตร ยาว 65 เมตร ลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุด
ลอกไมนอยกวา 2,308 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 195 ลําดับที่ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 942,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการกีฬาตานยาเสพติด อบต.หวยบง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาตานยาเสพติด อบต.หวยบง  
เชน คาตกแตงจัดสถานที่ คาเตรียมสนามแขงขัน คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล   คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบ
แทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวย
รางวัล คาใชจายอื่นๆ เชน การจัดพิธีเปด - ปดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเปนในการจัดงาน  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  คาจางเหมา
ทําความสะอาด คาวัสดุ คาป้าย คาใชจายอื่นที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ   
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 172     ลําดับ
ที่ 28 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตซอล ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย
บอล ลูกตะกรอ ลูกเปตอง ตาขายกีฬา เสาตาขายกีฬา ฯลฯ เพื่อสนับสนุนสง
เสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หวยบงไดฝึกซอมเลนกีฬา 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256-2565) หนา 172 ลําดับที่ 29

งบลงทุน รวม 492,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 492,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑกีฬา จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจงภายในตําบล จํานวน 6 ชุดๆ ละ 82,000
 บาท ดังนี้
    (1) เครื่องบารปนป่ายลอดถังกระดานลื่น ขนาดไมนอยกวา 200x290x170
 ซม. (กวางxยาวxสูง) เครื่องละ 18,000 บาท
    (2) เครื่องมากระดก 6 ที่นั่ง ขนาดไมนอยกวา 150x200x45 ซม. กวางx
ยาวxสูง) เครื่องละ 15,000 บาท
    (3) เครื่องชิงชามอไซดคุณหนู 4 ที่นั่ง ขนาดไมนอยกวา 135x300x175
 ซม. (กวางxยาวxสูง) เครื่องละ 15,000 บาท 
    (4) เครื่องเรือโยกไวกิ้ง ขนาดไมนอยกวา 120x300x175 ซม. (กวางxยาวx
สูง) เครื่องละ 19,000 บาท
    (5) เครื่องชิงชานั่งค่ ขนาดไมนอยกวา 135x160x175 ซม. (กวางxยาวx
สูง) เครื่องละ 15,000 บาท
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาดําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 174 ลําดับที่ 39
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 660,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานตและ
วันผ่สูงอายุ่ เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของรางวัลในการประกวดหรือแขงขัน คาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนใน
การจัดงาน  คาป้าย  คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน  คาวัสดุอุปกรณ คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ   
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หนา 188 ลําดับที่ 3

    
(2) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนและเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน
และเด็ก เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ คา
เอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
โครงการ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256-2565) หนาที่ 189 ลําดับที่ 9

(3) โครงการภูมิปญญาทองถิ่นสูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน
และเด็ก เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ คา
เอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
โครงการ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 168 ลําดับที่ 7
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(4) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เชน คา
จัดตกแตงสถานที่ คารับรอง คาของรางวัลในการประกวดหรือแขงขัน คา
มหรสพ  การแสดง  คาป้าย คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน  คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนในโครงการ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 188 ลําดับที่ 4

(5) โครงการหวยบงรวมใจหลอเทียนและถวายเทียนเขาพรรษา จํานวน 160,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหวยบงรวมใจหลอเทียนและถวาย
เทียนเขาพรรษา เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของรางวัลในการประกวดหรือแขงขัน คาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง คาป้าย คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน คา
เชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน คาวัสดุอุปกรณ คาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ   
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 188 ลําดับที่ 2 

(6) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาสามเณรฤดูรอน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชา
สามเณรฤดูรอน เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาพิธีทางศาสนา คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คา
ป้าย คาโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
โครงการ ฯลฯ   
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 188 ลําดับที่ 6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,266,366 บาท

งบบุคลากร รวม 2,013,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,013,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,409,820 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน   คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับ
เงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป   ใหแกพนักงานสวน
ตําบล   ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานที่เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงผ่อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
    - นายชางโยธา จํานวน 3 อัตรา
    - เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง บริหาร อํานวย
การ ตามประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
   จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-
2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
ดังนี้
    - เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ตําแหนงผ่อํานวยการ
กอง 
      ชาง ระดับตน อัตรา 3,500/เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 502,560 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่ม
การครอลชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล          จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557จํานวนอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงผ่ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงชางไม จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 59,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่ม
การครอลชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล          จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557จํานวนอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงผ่ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงชางไม จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,264,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 319,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 180,000 บาท

จายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติ
งานนอกที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบ
แทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดวย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  มีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขาราชการสวนทองถิ่น พ
.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเปนรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก  คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปา คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน 
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(3) คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน อันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน ที่ดิน ถนน ทาง สระน้ํา ที่
เปนสาธารณประโยชน ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก  แปลงลบกระดานดํา ตรายาง  ขาตั้ง(กระดาน
ดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มู
ลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติขา
ราชการแบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สาย
อากาศหรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม
ตางๆ   คอน   คีม   ชะแลง   จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน  โถสวม อางลาง
มือ  ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร    สีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช   พวงมาลัย สายพานใบพัด  หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่   จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองขางรถยนต  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , Digital Vide
o Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร    กระดาษตอเนื่อง   สายเคเบิล  หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟดเตอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) เปน
ตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิสเกตต (Diskette)   
แบบฮารดดิสต  (Hard Disk)     แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล
   (Optical) เปนตน ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 988,466 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 988,466 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม จํานวน 20,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า
และเขาเลมมือโยก จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 20,600 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
    - เจาะกระดาษไฟฟ้าและเขาเลมมือโยก
    - เปนชนิดสันหวงพลาสติก ขนาดไมนอยกวา 21 หวง
    - เขาเลมไดหนาไมนอยกวา 2 นิ้ว
    - เขาเลมขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4
    - ปรับระยะหางระหวางขอบเอกสารและรูเจาะได

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 868,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับ
เคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป จํานวน 1 คัน ๆ ละ 868,000 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะนี้
    - แบบกระบะสําเร็จรูป
    - หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู
    - เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
    - ราคารวมภาษีสรรพสามิต

วันที่พิมพ : 4/9/2562  14:44:58 หนา : 85/99



ครุภัณฑสํารวจ

(1) กลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา จํานวน 1 ชุด ๆ
 ละ 34,000 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
    - เปนกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาตั้ง
    - กลองเล็งเปนระบบเห็นตั้งตรงตามธรรมชาติ
    - มีกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา
    - ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสปากกลองไมนอยกวา 35 มิลลิเมตร
    - ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอย
กวา 2.30                     
       เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
    - ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร
    - คาตัวคูณคงที่ 100
    - มีระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator ที่มีชวงการทํางานของระบบ
อัตโนมัติไมนอยกวา +/-1.5 มิลลิเมตร
    - ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา ตอ 2 มิลลิเมตร หรือ
ไวกวา
    - มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา 
    - ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศาไมนอยกวา 80 มิลลิเมตร 
    - อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา
    - อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา
    - ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001
    - อุปกรณประกอบดวย
        - มีกลองบรรจุกลองกันกระเทือนได
        - มีขาตั้งกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
        - มีฝาครอบเลนส
        - มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
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(2) ไมสตาฟ แบบอลูมิเนียม แบบชัก ขนาดยาว 4 เมตร จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมสตาฟ แบบอลูมิเนียม แบบชัก ขนาดยาว 4
 เมตร จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(3) ไมสตาฟ แบบอลูมิเนียม แบบชัก ขนาดยาว 5 เมตร จํานวน 2,875 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมสตาฟ แบบอลูมิเนียม แบบชัก ขนาดยาว 5
 เมตร จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,875 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(4) เทปวัดระยะทาง ขนาดความยาว 50 เมตร จํานวน 3,571 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ขนาดความยาว 50 เมตร จํานวน 1
 อัน ๆ ละ 3,571 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(5) เทปวัดระยะทาง ขนาดความยาว 100 เมตร จํานวน 6,620 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ขนาดความยาว 100 เมตร จํานวน 1
 อัน ๆ ละ 6,620 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
        - ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวย    
           ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 
        - ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
           เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวล
ผลสูง 
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย 
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
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(2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
    คุณลักษณะพื้นฐานพื้นฐาน 
    - ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
    - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm) 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
    - สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,661,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,661,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,661,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสรางคอนกรีต บานซับเจริญ (จากถนนดํา - บานนายรินทร) หมูที่ 
25 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 47 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 164.5 ตารางเมตร
ไหลทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอม
ป้ายโครงการจํานวน 
1
 ป้าย                                                                                      
                                
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 71 ลําดับที่ 91  
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(10) โครงการกอสรางสนามเด็กเลนพรอมอุปกรณ บานซับพลูนอย หมูที่ 14 
ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 227,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางสนามเด็กเลน ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมี
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 80 ตารางเมตร พรอมอุปกรณเครื่องเลนเด็ก ราย
ละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน  1
 ป้าย                                                                                      
                                        
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 197 ลําดับ
ที่ 2    

(11) โครงการกอสรางอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย บานทรัพย
สมบูรณ หมูที่ 15 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 989,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด กวาง 10
 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 120 ตาราง
เมตร                                                             
รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน  1
 ป้าย
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561- 2565) หนา 207 ลําดับที่ 14  

(12) โครงการขุดเจาะบอบาดาลและกอสรางที่ลางรถขยะที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 15 ตําบลหวยบง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 279,000 บาท

เพื่อเปนคางานขุดเจาะบอบาดาลพรอมกอสรางระบบสูบน้ํา และกอสรางลาน
คอนกรีตลางรถ ขนาดกวาง 10 เมตร  ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา 100 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย                                                                                      
                                        
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.256-2565) หนา 180 ลําดับที่ 19
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(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บานหนองใหญ (จากถนนใหญ - บานนายสุด
ใจ) 
หมูที่ 8 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 315,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต กวาง 4 เมตร หนา 0.15
  เมตร ยาว 132 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 528 ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย                                                                                      
                                        
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 60 ลําดับ
ที่ 38  

(3) โครงการกอสรางป้ายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 15 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 47,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางป้ายศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหวย
บง สูง 1.80 เมตร ยาว 3.70 เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 6.6 ตาราง
เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการ
จํานวน  1
 ป้าย                                                                                      
                                        
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หนา 184 ลําดับที่ 8  

(4) โครงการกอสรางระบบประปา (คุมนายประยูร) บานโนนสะอาด หมูที่ 19 
ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 424,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางระบบประปาบาดาล ขนาด 15 ลบ.ม. พรอมขุดเจาะบอ
บาดาล รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการ
จํานวน  
1
 ป้าย                                                                                      
                                        
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 -2565) หนา 114 ลําดับที่ 8  

วันที่พิมพ : 4/9/2562  14:44:58 หนา : 91/99



(5) โครงการกอสรางระบบประปาภายในหมูบาน บานวังผาแดง หมูที่ 11 ตําบล
หวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางระบบประปาบาดาล ขนาด 15 ลบ.ม. พรอมขุดเจาะบอ
บาดาล รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการ
จํานวน  1
 ป้าย                                                                                      
                                        
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 -2565) หนา 112 ลําดับที่ 9  

(6) โครงการกอสรางรั้วของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 15 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 326,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางรั้วของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหวย
บง สูง 1.50 เมตร ยาว 131.50 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย        
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561 -2565) หนา 173 ลําดับ
ที่ 34
                                                                                           

(7) โครงการกอสรางลานกีฬา ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยบง บาน
ทรัพยสมบูรณ หมูที่ 15 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางลานกีฬา ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ขนาด
กวาง 50 เมตร  ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 4,000 ตาราง
เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1
 ป้าย                                                                                      
                                    
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา183 ลําดับที่ 1  
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(8) โครงการกอสรางลานเอนกประสงค บานหินเพิง หมูที่ 9 ตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 59,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางลานเอนกประสงค ขนาดกวาง 13 เมตร ยาว 15
 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 195 ตารางเมตร ราย
ละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน  1
 ป้าย                                                                                      
                                        
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 158 ลําดับที่ 1

(9) โครงการกอสรางลานเอนกประสงคหนาศาลาประชาคม บานไทยสงบ หมูที่ 
13 ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางลานเอนกประสงค ขนาดกวาง 14 เมตร ยาว 16
 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 224 ตารางเมตร ราย
ละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน  1
 ป้าย                                                                                      
                                        
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 158 ลําดับที่ 2  

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชดเชยสัญญาจางแบบปรับราคา (คา k)  เพื่องานกอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค งานกอสรางตางๆ การระบายน้ํา ระบบการขนสงและอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค
 0405.2/ ว 110 ลงวันที่  5 มีนาคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2147  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน ปรับปรุงถนน รางระบายน้ํา อาคารตาง ฯลฯ
                                                                                            
                             
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนละขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565 )หนา 103 ลําดับที่ 7
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 200,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 824,160 บาท

งบบุคลากร รวม 674,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 674,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 632,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล ตาม
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานที่เกี่่ยวกับอัตราและเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - ตําแหนงผูอํานวยการกองการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
    - ตําแหนงนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง บริหาร อํานวย
การ ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
    - เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงผ่อํานวยการกอง
เกษตร ระดับตน อัตรา 3,500/เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
ใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสํา
หรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ
 ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนในโครงการฯ ฯลฯ   
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.  2557
    - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนาที่ 198 ลําดับที่ 5  
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
  อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชนใบมีด เชือก ผาใบหรือผา
พลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษ ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าชุมชน เชน คาวัสดุ คาจัด
เตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการจัดงาน การ
แขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 198 ลําดับที่ 1

(2) โครงการปลุกหญาแฝกอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝกอนุรักษดินและน้ํา
เชน คาวัสดุ คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในโครงการฯ ฯลฯ 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการจัดงาน การ
แขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 198 ลําดับที่ 2
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(3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานฐานทรัยากรทองถิ่น เพื่อดําเนินกิจกรรม
ทั้ง 6 กิจกรรม ไดแก ปกปกทรัพยากรทองถิ่น กิจการสํารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมอนุรักษและ
ใชประโยชนทรัยากรทองถิ่น กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรม
สนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น โดยการจัดฝึก
อบรม ประชุม หรือสัมมนา การจัดเก็บฐานขอมูลตําบลร่สินทรัพยที่ตนมี การ
สรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาทรัพยากร การสํารวจ
ทรัพยากร คาจัดนิทรรศการ  คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาพาหนะ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ ที่เกี่ยวของกับการอบรมและการ
สํารวจฐานทรัพยากรทองถิ่น คาใชจาย ในโครงการพืชศึกษา การศึกษาดู
งาน งานสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น คาพันธ่พืช และคาใชจายอื่นๆ ใน
โครงการฯ ฯลฯ
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศง 2561-2565) หนาที่ 199 ลําดับที่ 7

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,315,169 บาท

งบกลาง รวม 16,315,169 บาท
งบกลาง รวม 16,315,169 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 124,566 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง
    - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.    
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557  และประกาศคณะกรรมการพนัก เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ  
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจยเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 193 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,707,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยความพิการแกคนพิการ  
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565) หนา 193 ลําดับ
ที่ 1

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหผูป่วยเอดสแกผูป่วยเอดส  
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565) หนา 193 ลําดับ
ที่ 2

สํารองจาย จํานวน 921,403 บาท

เงินสํารองจาย ใชเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสบทบกองทุน พ.ศ.2561
 ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 193 ลําดับที่ 3

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 335,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น (กบ
ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําป ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินทีมีผูอุทิศ
ให) 
    - เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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