
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง

อําเภอ ดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,375,440 บาท

งบบุคลากร รวม 9,729,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,140,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 21,120 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 11,610 บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
อัตราเดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในอัตราเดือนละ 950 บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 950 บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
(1) เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 4,426,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท จํานวน 12
 เดือน
(3) คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 45
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12 เดือน
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ใน อัตราเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 12
 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,589,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,080,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ให
แก พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานที่
เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนจํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนิติกร จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนง) และประกาศ ก.จ. ก.ท.  และ  ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ดังนี้
- เงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายดือนของผูดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามประกาศ ก.อบต.เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ประเภทบริหารทองถิ่น ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท
- ประเภทอํานวยการทองถิ่น ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด ระดับ
ตน อัตราเดือนละ 3,500 บาท
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 293,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางประจํา
แนบทายประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราคาจาง และการใหลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 886,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่นพ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 6 อัตรา 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ พ.ศ 2564-2566
) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  ดังนี้
- ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 6 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 4,607,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,112,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 770,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป  จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก
พนัดงานสวนทองถิ่น ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) คาตอบแทน อปพร. จํานวน 70,000 บาท
เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 โดยใชอัตราคาตอบแทน
ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
.2560
(3) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(4) คาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จาง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบ
หรือควบคุมกอสราง
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติ โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และใหหมายความรวม
ถึงเงิรคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิยัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 282,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น หรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาใหแก ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพัน
กงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1012 ลงวัน
ที่ 1 8กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 2,590,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บ หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ คาจางเหมา บริการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 85,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศตรวจเยี่ยม หรือทัศนศึกษา เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
ของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใชจายที่จําเป็นตองจายเกี่ยวกับ
การรับรองหรือตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจ
เยี่ยม หรือทัศนศึกษา 
(2) คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและครื่องดื่ม  เครื่องใชใน
การเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตองจาย ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 150,000 บาท

(1) คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน ตาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพเหนะ คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรเนียมในการใชสนาม
บิน ฯลฯ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

(3) คาพวงมาลัย ชอดอกไม และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาพานพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวย
ดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2530  และระเบียบกระทรวงมหทดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562

(4) คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผู
บริหาร ทองถิ่น (กรณีครบววาระ ยุบสภา กรณีตําแหนงวาง และ
กรณีอื่น ๆ) รวมถึงการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ และการมี
สวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งตามความเหมาะสม
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561
- และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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(4) โครงการกิจกรรม 5 ส. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

(6) โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสรางสุขภาพและความสามัคคีใน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริม
สรางสุขภาพและความสามัคคีในชุมชน เชน คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 165 ลําดับที่ 6

(7) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชน เชน คาวิทยากร คาสถานที่ คา
อาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 164 ลําดับที่ 1
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(8) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรทองถิ่นและผูนํา
ชุมชน

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของบุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชน เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
เอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 200 ลําดับที่ 1

(9) โครงการสงเสริมและใหความรูดานกฎหมายเบื้องตนในชีวิต
ประจําวันสําหรับประชาชน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรูดาน
กฎหมายในชีวิตประจําวันสําหรับประชาชน เชน คาวิทยากร คา
สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คา
เอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 201 ลําดับที่ 4 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องปรับ
อากาศ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 685,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการแบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากาการซื้อหรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อการจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟฟา ฟวส เทป
พันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มรัดสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสมารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม ชอน
สอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องป้งขนม กระทะ
ไฟฟา หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ประกันภัย คาภาษีคาติดตั้ง อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ โถสวม อางลางมือ สี ปูน ทราย กระเบื้อง ตะปูทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปรง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัตซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นวัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง  อาทิเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซินน้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือที่ผาตัด ที่วางกรวย แกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลม
เอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการ
ทดลองทาง1วิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอน
เบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติกหนากากปองกันแกสพิษ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามรถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital VideoDisc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายคาโทรศัพท รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาว ละคาใชจายที่เกิดขึ้น เชน การเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติคาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการของคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ตรวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คา
เคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และใหรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ
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งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

(1) เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เครื่องละ 9,500
 บาท จํานวน 2 เครื่อง
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
    - เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
    - เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
    - ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
    - พรอมใบมีด
    (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2562) 

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

โครงการคาจางประเมินผลความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
สาธารณะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก
ขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และหนังสือสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.) ที่ มท
 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,074,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,678,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,678,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,321,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานที่เกี่ยว
กับอัตราและเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 -
 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีจํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราช
บัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวนตั้งจายไว จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ระดับตน อัตรา 3,500/เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 291,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566)
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและ บัญชี จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566
) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,396,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 201,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป (โบนัส) จํานวน 100,000 บาท เพื่อจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ กําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น รายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จาง จํานวน 20,000 บาทเพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคล
หรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาบุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง 
- หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลดวย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ เบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,035,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 370,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกันคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคา
จางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

(3) โครงการอบรมใหความรูคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการพัสดุ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูคณะ
กรรมการที่เกี่ยวของกับการพัสดุ เชน คาวิทยากร คาเอกสาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่ คา
ปาย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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(4) โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการภาษีเคลื่นที่บริการ
ประชาชน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาปาย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช จายในการจัดงาน การ
แขงขันกีฬา การสง นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 204 ลําดับที่ 3

(5) โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ตําบลหวยบง เพื่อเป็นการสํารวจ ตรวจสอบ
ความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลภาษีและทรัพยสิน ขอมูลแปลงที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ขอมูลรายละเอียดภาษีปาย และการประกอบ
กิจการคาที่ตองมีใบอนุญาตตามกฎหมายการสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 204 ลําดับที่ 4

(6) โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บ
รายไดและการชําระภาษี เชน คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย คาเอกสาร คาวัสดุ คา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช จายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึก อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 204 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการแบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามรถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

คาไปรษณีย , คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คาเชาตู
ไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพื่อจายคาไปรษณีย คา
ธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คาเชาตูไปรษณีย , คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)ในกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน เชน คาตกแตงสถานที่ คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาที่
พัก คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ ที่จําเป็นในการจัดฝึก
อบรม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 191 ลําดับที่ 6
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย ยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกาย ชุดฝึก/ชุด
ปฏิบัติงาน ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัย ใหกับประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยบง เชน คาตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธี
เปด-ปด เครื่องเขียน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 191 ลําดับที่ 8
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(2) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสําคัญ เชน คารับรอง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน คาปาย คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 190 ลําดับที่ 3

(3) โครงการฝึกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัย ใหกับนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง เชน คาตกแตงสถานที่
อบรม คาใชจายในพิธีเปด-ปด เครื่องเขียน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาถายเอกสาร คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 191 ลําดับที่ 9

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน ชุดเครื่องมือผา
ตัด กระบอกตวง ที่วางกรวยแกว เบาหลอม หูฟังเครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง สําลี ผาพันแผล เวชภัณฑ
แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง ลูก
ยาง หลอดแกว ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ คาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร ไฟฉาย แผงกั้น ตูไฟ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,241,100 บาท

งบบุคลากร รวม 3,228,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,228,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,006,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานที่เกี่ยว
กับอัตราและเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 -
 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงครู จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566
) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ดังนี้
- ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับตน อัตรา 3,500
/เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566
) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก (คุณวุฒิ/ทักษะ) จํานวน 6 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3
) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,013,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 243,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาวารสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถ
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการแบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อการจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟฟา ฟวส เทป
พันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มรัดสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสมารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม ชอน
สอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องป้งขนม กระทะ
ไฟฟา หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามรถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการองคการ
บริหารสวนตําบล

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,236,357 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,232,357 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,881,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,546,000 บาท

1) คาอาหารกลางวัน จํานวน 980,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุน
สําหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรตามจํานวนเด็ก
ปฐมวัย (LEC ณ สิงหาคม 2563) อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน เด็กปฐมวัย 200 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
2) คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 340,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรายหัว) จัดสรรตามจํานวนเด็กปฐมวัย (LEC ณ
 สิงหาคม 2563) อัตราจัดสรรคนละ 1,700 บาทตอคน เด็ก
ปฐมวัย 200 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
3) คาหนังสือเรียน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาใชจายในการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
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การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)) จัดสรรตามจํานวน
เด็กปฐมวัย (LEC ณ สิงหาคม 2563) อัตราจัดสรรคนละ 200
 บาทตอป จํานวน 200 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
4) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาใชจายในการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) จัดสรรตามจํานวน
เด็กปฐมวัย (LEC ณ สิงหาคม 2563) อัตราจัดสรรคนละ 200
 บาทตอป จํานวน 200 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
5) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาใชจายในการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) จัดสรรตามจํานวน
เด็กปฐมวัย (LEC ณ สิงหาคม 2563) อัตราจัดสรรคนละ 300
 บาทตอป จํานวน 200 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 86,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาใชจายในการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
หวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) จัดสรรตามจํานวน
เด็กปฐมวัย (LEC ณ สิงหาคม 2563) อัตราจัดสรรคนละ 430
 บาทตอป จํานวน 200 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่พิมพ : 31/8/2563  14:49:38 หนา : 42/87



(2) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 167 ลําดับที่ 5

(3) โครงการพานองทองโลก (ทัศนศึกษานอกสถานที่) จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพานองทอง
โลก (ทัศนศึกษานอกสถานที่) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางพาหนะ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาปาย คาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 167 ลําดับที่ 1

(4) โครงการประชุมผูปกครองเด็กปฐมวัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมผูปกครองเด็ก
ปฐมวัย เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณ คาปาย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 171 ลําดับ
ที่ 26
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(5) โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่นไทยผานการเลน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย
ทองถิ่นไทยผานการเลน สําหรับการจัดซื้อและจัดหาวัสดุที่ใชใน
การสรางสนามเด็กเลนสรางปัญญา โดยจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.4/ว3607 ลงวันที่ 10
 กันยายน 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 166 ลําดับ
ที่ 17

ค่าวัสดุ รวม 2,351,357 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,301,357 บาท

1) คาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 383,240 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9
 ศูนย ตามจํานวนเด็กปฐมวัย (LEC ณ สิงหาคม 2563) อัตราจัด
สรรคนละ 7.37 บาทตอคน จํานวน 260 วัน เด็กปฐมวัย 200 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2) คาใชจายสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน จํานวน 1,918,117 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9
 โรงเรียน ตามจํานวนนักเรียน (LEC ณ สิงหาคม 2563) อัตราจัด
สรรคนละ 7.37 บาทตอคน จํานวน 260 วัน เด็กนักเรียน 1,001
 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน ชั้นวางของ มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 4,004,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,004,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา จํานวน 4,004,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษาใหแกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หวยบง จํานวน 9 โรงเรียน ตามจํานวนนักเรียน (ขอมูล LEC ณ
 สิงหาคม 2563) อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน นัก
เรียน 1,001 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,007,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,123,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,123,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 721,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานที่เกี่ยว
กับอัตราและเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 -
 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม จํานวน 1
 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ
ตน อัตรา 3,500/เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566
) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566
) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา  
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งบดําเนินงาน รวม 1,870,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป (โบนัส) จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรื่อที่ใกลเคียง ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหาร
ทองถิ่น จํานวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท/เดือน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวันที่ 25
 มิถุนายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลดวย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติเป็นการจางผูรับจางดําเนินการหรือจางเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกใหดําเนินการซอมแซมทรัพยสิน เชน รถ
บรรทุกขยะ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 665,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการแบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม ชอน
สอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องป้งขนม กระทะ
ไฟฟา หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อการจัด
หาสิ่งของในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร สีปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปรง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัตซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นวัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคา
ติดตั้ง  อาทิเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือที่ผาตัด ที่วางกรวย แกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลม
เอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอน
เบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติกหนากากปองกันแกสพิษ ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อการจัดหาสิ่งของที่ตองใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึก/ชุด
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามรถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ถังขยะ จํานวน 100 ใบ ๆ
 ละ550 บาท ขนาด 200 ลิตร ชนิดถังพลาสติกรีไซเคิล (ดัดแปลง
มาจากถังที่บรรจุสารเคมี) ทรงกลม ไมมีฝาปด เจาะหูรอย
เชือก + สายยาง พนตราสัญญลักษณองคการบริหารสวนตําบล
หวยบง (อบต.หวยบง) หรือตามที่ อบต.หวยบง กําหนด
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งบลงทุน รวม 14,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,500 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เครื่อง
ละ 9,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
- พรอมใบมีด
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

ครุภัณฑอื่น

รถเข็นปูน/เข็นดินลอคู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อรถเข็นปูนลอคู โดยมีความกวางไม
นอยกวา 60 เซนติเมตร ความยาวไมนอยกวา 120
 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 65 เซนติเมตร คันละ 2,500
 บาท จํานวน 2 คัน
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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งานโรงพยาบาล รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการปองกันและแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปัญหา
โรคไขเลือดออก เชน การจัดรณรงค การจัดอบรม คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อสาร
เคมีกําจัดยุงหรือใชสําหรับพนหมอกควัน พนฝอยละออง ทรายอะ
เบทกําจัดลูกน้ํา คาน้ํามันเชื้อเพลิงคาจางเหมารถ คาแรงงานที่ใช
ในการฉีดพนหมอกควัน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช จายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 4

(2) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน การจัดอบรม คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาเอกสารแผนพับ ในการประชา
สัมพันธ เผยแพรความรู คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย คาตอบ
แทน อ.พ.ป.ม. คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช จายในการฝึก
อบรม และการเขารับการ ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 181 ลําดับ
ที่ 23
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(3) โครงการปองกันและแกไขปัญหาโรคเอดสและการตั้งครรภกอน
วัยอันควร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหาโรคเอดสและการตั้งครรภกอนวัยอันควร เชน คา
วิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช จายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึก อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 3

(4) โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา เชน คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 181 ลําดับ
ที่ 24

(5) โครงการคุมครองผูบริโภค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคุมครองผูบริโภค เชน คา
วิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกณ คาปายโครงการ คาปายรณรงคประชา
สัมพันธ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- รเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 6
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการหมูบานสีเขียวเมืองคารบอนต่ํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหมูบานสีเขียวเมือง
คารบอนต่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาปายโครงการ ปายรณรงคประชาสัมพันธ คาสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณ  คาจางแรงงาน คาจัดรณรงค คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช จายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 179 ลําดับ
ที่ 16

(2) โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
ชุมชน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ คาปาย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช จายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 178 ลําดับ
ที่ 12
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

(1) โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุูข จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหแกหมูบานในตําบลหวย
บง จํานวน 25 หมูบาน ๆ ละ 20,000 บาท
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 180 ลําดับ
ที่ 22

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการอบรมผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูสูงอายุ  ผู
พิการ และผูดอยโอกาส ในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เชน  คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 182 ลําดับที่ 3 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 750,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อการจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟฟา ฟวส เทป
พันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มรัดสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอดานขุนทด จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอดานขุน
ทด เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ ติดตั้งโคม
ไฟฟาแสงสวางสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลหวยบง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 133 ลําดับ
ที่ 26
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 860,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 860,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนที่ไมมี
งานทํา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเพื่อสรางราย
ไดใหกับประชาชนที่ไมมีงานทํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย คาใชจายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 160 ลําดับที่ 1

(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพตางๆ และสตรีแมบาน
ในตําบล

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานกลุมอาชีพตางๆ และสตรีแมบานในตําบล เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางพาหนะ คา
ที่พัก คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 161 ลําดับที่ 4
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(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับผูสูง
อายุ   ผูพิการ และผูดอยโอกาส เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย คาใชจายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 185 ลําดับที่ 2

(4) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตําบลหวยบง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรีตําบลหวยบง เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คา
ใชจายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 185 ลําดับที่ 3

(5) โครงการจัดตั้งดานตรวจรวมกับสถานีตํารวจและโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งดานตรวจรวม
กับสถานีตํารวจและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ
อุปกรณ คาปาย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 186 ลําดับที่ 9
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(6) โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบานและตําบลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมูบานและระดับตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป เชน คาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 187 ลําดับ
ที่ 14 

(7) โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดภายในตําบลหวยบง หรืออาจจัดรวมกับสวน
ราชการ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 165 ลําดับ
ที่ 12
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

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

เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดทําโครงการกีฬาตานยาเสพติด อบต.หวย
บง เชน คาชุดกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาเชาหรือเตรียมสนามแขงขัน คา
อุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจา
หนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทํา
ปายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันและคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขง
ขัน เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขงขัน คาใชจาย
อื่นๆ เชน การจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกณที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาวัสดุ คาปาย คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 172 ลําดับที่ 28

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย
บอล ลูกตระกรอ ลูกเปตอง ตาขายกีฬา เสาตาขายกีฬา ฯลฯ เพื่อ
สนับสนุนสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลหวยบงไดฝึกซอมเลนกีฬา
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 730,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตและวันผูสูงอายุ เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาใชจายพิธี
ทางศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่มไม
มีแอลกอฮอล คาของรางวัลในการประกวดหรือแขงขัน คาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาปาย คาโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขัน และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 188 ลําดับที่ 3
 

(2) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนและเด็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แกเยาวชนและเด็ก เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสถานที่ คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 189 ลําดับที่ 9
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(3) โครงการภูมิปัญญาทองถิ่นสูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการภูมิปัญญาทองถิ่นสูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสถานที่ คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คา
ปาย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 168 ลําดับที่ 7

(4) โครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี ในวันสําคัญ
ของชาติ เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหา
กษัตริย เป็นคาพิธีทางศาสนา คาตกแตงสถานที่ คาจัด
นิทรรศการ คารับรอง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดงาน คาวัสดุ คาปาย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

(5) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คารับรอง คาของรางวัลในการ
ประกวดหรือแขงขัน คามหรสพ การแสดง คาปาย คาโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 188 ลําดับที่ 4
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(6) โครงการหวยบงรวมใจหลอเทียนและถวายเทียนเขาพรรษา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหวยบงรวมใจถวายเทียน
เขาพรรษา เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาพิธีทางศาสนา คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของรางวัลในการประกวด
หรือแขงขัน คาจัดนิทรรศการ การแสดง คาปาย คาโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 188 ลําดับที่ 2

(7) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาสามเณรฤดูรอน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา
บรรพชาสามเณรฤดูรอน เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาพิธีทาง
ศาสนา คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาปาย คาโฆษณาประชา
สัมพันธงาน คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 188 ลําดับที่ 6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,088,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,135,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,135,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,522,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานที่เกี่ยว
กับอัตราและเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 -
 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ระดับตน อัตรา 3,500/เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 523,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจแบพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566
) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงชางไม จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จาง ขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566) คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงชางไม จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 953,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 373,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 230,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป (โบนัส) จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557
(2) คาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จาง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบ
หรือควบคุมกอสราง
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลดวย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559

คาเชาบาน จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

(3) คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน อันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวม
กัน เชน ที่ดิน ถนน ทาง สระน้ํา ที่เป็นสาธารณประโยชน ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการแบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากาการซื้อหรือจางพิมพ ของ
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อการจัด
หาสิ่งของในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ํามันทาไม ทินเนอร สีปูน
ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปรง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัตซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉินกรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อต
และสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 8,410,000 บาท
งบลงทุน รวม 8,410,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,410,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน อบต. และหอประชุม จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.และหอ
ประชุม อาคาร 2 ชั้น ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร หรือมี
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 400 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 1 หนาที่ 2
 ลําดับที่ 6

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล(จากหมูบาน
หนองกราดนอย-ทางชลประทาน) บานหนองกราดนอย หมูที่ 2

จํานวน 1,490,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กวาง 5.00
 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเคฟซีลไมนอย
กวา 5,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 1 หนาที่ 1
 ลําดับที่ 1

(2) โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล(จากวัดซับพลู-ไร
นายเผชิญ) บานซับพลู หมูที่ 6

จํานวน 1,010,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กวาง 5.00
 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเคฟซีลไมนอย
กวา 3000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 1 หนาที่ 1
 ลําดับที่ 2
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(3) โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล(จากบานนายทอง
ลา  ธรรมสุวรรณ) บานวังผาแดง หมูที่ 11

จํานวน 780,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กวาง 4.00
 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเคฟซีลไมนอย
กวา 2,000 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล
. ขนาด 0.80x1.00 เมตร จํานวน 7 ทอน 2 แถว จํานวน 2
 จุด รวม 28 ทอน และกําแพงปากทอและทาย รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 1 หนาที่ 1
 ลําดับที่ 3 

(4) โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล(จากทางขึ้น-คุม
มอญี่ปุ่น) บานวังไทรงาม หมูที่ 18

จํานวน 610,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล
- ชวงที่ 1 ผิวจราจรเคฟซีล กวาง 5.00 เมตร ยาว 285 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรเคฟซีลไมนอยกวา 1,425 ตารางเมตร
- ชวงที่ 2 ผิวจราจรเคฟซีล กวาง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรเคฟซีลไมนอยกวา 475 ตารางเมตร
รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 1 หนาที่ 2
 ลําดับที่ 4

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยสัญญาจางแบบปรับราคา (คา K) เพื่อ
งานกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค งานกอสรางตางๆ การระบาย
น้ํา ระบบการขนสงและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งดําเนินการในระดับ
พื้นดิน
- หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2147
 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 380,560 บาท

งบบุคลากร รวม 280,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 238,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานที่เกี่ยว
กับอัตราและเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 -
 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองเกษตร ระดับตน อัตรา 3,500/เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 198 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เคียว สปริงเกอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผา
นไถ กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตระแก
รงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตว
น้ํา น้ําเชื้อพันธูสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธูพืช
 เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากปองกันแกส
พิษ ฯลฯ

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

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าชุมชน เชน คา
วัสดุ คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาปาย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการจัดงาน การแขง
ขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 198 ลําดับที่ 1
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(2) โครงการปลูกหญาแฝกอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝกอนุรักษดิน
และน้ํา เชน คาวัสดุ คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปาย คาใชจายอื่นๆ
ที่จําเป็นในโครงการฯ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการจัดงาน การแขง
ขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 198 ลําดับที่ 2

(3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น เพื่อ
ดําเนินกิจกรรม ทั้ง 6 กิจกรรม ไดแก ปกปักทรัพยากรทอง
ถิ่น กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรม
สนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น โดยการ
จัดฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา การจัดเก็บฐานขอมูลตําบล
สินทรัพยที่ตนมี การสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงคุณคา
ทรัพยากร การสํารวจทรัพยากร คาจัดนิทรรศการ คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาปาย คาวัสดุ
อุปกรณ ที่เกี่ยวของกับการอบรมและการสํารวจฐานทรัพยากร
ทองถิ่น คาใชจายในโครงการพืชศึกษา การศึกษาดูงาน งานสง
เสริมภูมิปัญญาทองถิ่น คาพันธุพืช และคาใชจายอื่นๆ ใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 199 ลําดับที่ 7
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,116,843 บาท

งบกลาง รวม 17,116,843 บาท
งบกลาง รวม 17,116,843 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อสงเป็นเงินสบทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล
หวยบง
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 193 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงัวที่ 28 มิถุนายน 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 193 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผูป่วยเอดสแกผูป่วยเอดส
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพเบี้ยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 193 ลําดับที่ 2

สํารองจาย จํานวน 998,843 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการไดลวงหนา ใน
กรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป และ
นําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรืูอบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม หรือกรณีการปองกัน
และยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1620  ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 50 ของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ตามขอ 7 (1) กรณีรายไดขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20 ลานบาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท

เงินชวยพิเศษ
(1) เงินคาทําขวัญพนักงานและลูกจาง  จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาทําขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจางประจํา พนักงาน
จางประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ ตามสิทธิอัน
พึงไดรับตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง เงินทําขวัญพนักงานและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
(2) เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ
ราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห เงินชดเชย เงินดํารงชีพ ใหแกผูประสบ
ภัยหรือทายาท จากการชวยเหลือการปฏิบัติงานของชาติ หรือการ
ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติสงเคราะหผู
ประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการตามหนาที่
มนุษยธรรม  พ.ศ. 2543 
(3) เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญ
หายเนื่องจากการทํางานใหราชการ  จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินทดแทนใหแกพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับเงิน
ทกแทน กรณีพนักงานจางประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญ
หาย เนื่องจากการทํางานใหราชการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สิทธิประโยชนของ
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
(4) คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความ
ผิด  จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดของ
พนักงานจางตามประกาศคณะกรรมการ เรื่อง คาตอบแทนและ
สิทธิประโยชนของพนักงานจาง (เพิ่มเติม)ฯ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 345,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณจากประมาณการรายรับทุก
ประเภท ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ยก
เวน พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให  
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 435,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการ ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 ตําแหนง
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562
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