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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

ของ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยบง 
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง

อําเภอดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,456,592 บาท
งบกลาง รวม 17,456,592 บาท

งบกลาง รวม 17,456,592 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
พนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางชั่วคราว โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห เพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการ
มากอนใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3 ปียอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูล เบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการ จายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 193 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไดรับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยดําเนินการจาย
เบี้ยความพิการ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 193 ลําดับ
ที่ 1 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส แก
ผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความ
เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน ครบ 12 เดือน เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 193 ลําดับที่ 2
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,859,592 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 19 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ.ศ.  2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอย
ละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิใหนํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561 ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,775,092 บาท

งบบุคลากร รวม 8,884,092 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,959,000 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และ
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 21,120  บาท จํานวน 12 เดือน  
(2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 11,610  บาท/คน จํานวน 2 คน  จํานวน  12
 เดือน
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,900 บาท จํานวน 12 เดือน   
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ  950  บาท/คน จํานวน 2
 คน  จํานวน 12 เดือน 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 1,900  บาท จํานวน  12 เดือน  
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ  950  บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน   
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 7,560  บาท จํานวน 12 เดือน  

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 4,245,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 11,610  บาท จํานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ  9,500  บาท จํานวน  12  เดือน   
(3) คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ  7,560  บาท/เดือน จํานวน 43 คน จํานวน  12  เดือน   
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ  7,560  บาท จํานวน  12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,925,092 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,391,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ใหแก พนักงานสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานที่เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2559 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด  จํานวน 1  อัตรา 
- ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงนิติกร  จํานวน  1 อัตรา
- ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  2  อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2565 -2566) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน (การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทา
กับอัตราเงินประจําตําแหนง) และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- คาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้
- ประเภทบริหารทองถิ่น ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ระดับกลาง อัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน   12
  เดือน   
- ประเภทอํานวยการทองถิ่น ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด  อัตรา
เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน 
 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 308,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงตําแหนงคาจาง
ประจํา แนบทายประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจาง แลการใหลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
  เดือน  ดังนี้  
- ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 895,452 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557  และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558  จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 -
 2566)  คํานวณตั้งจายไว  12  เดือน  ดังนี้
- ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ  จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน  6 อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จาง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566
) คํานวณตั้งจายไว  12  เดือน  ดังนี้  
- ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ  จํานวน  1  อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน  6 อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 5,854,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 1,249,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 870,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี  จํานวน  250,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทน อปพร. จํานวน 70,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหนาที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียนรอยตามกฎหมาย วา
ดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใชอัตราคาตอบแทนตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
. 2560
(3) คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเลือก
ตั้ง จํานวน  300,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการและคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหชวยเหลือ
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เป็นตน ตามหลักเกณฑที่กําหนด ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
(4) คาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จาง                        จํานวน  250,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
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จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบ
หรือควบคุมกอสราง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล
 

  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่
ปกติ โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และใหหมายความรวม
ถึงคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 

คาเชาบาน จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น หรือ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

วันที่พิมพ : 5/10/2564  08:53:31 หนา : 13/117



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจําผูไดรับบํานาญปกติ ฯ ที่มีสิทธิได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง 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 หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 3,410,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาจาง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายใน
การเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัด
ทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง
โดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว คาจางแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายสํานักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่
มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คา
ปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึง
คาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า
เพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและ
เครื่องโทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 75,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 5,000
 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) คาใชจายในการจัดประชุม จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแก ผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก ลงทะเบียนตางๆ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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(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 ดวนที่สุด ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562

(4) คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผู
บริหารทองถิ่น  (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีตําแหนงวาง และ
กรณีอื่นๆ)  คาใชจายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง รวมทั้งผูสมัครและบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผูเสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัด
ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โต๊ะ
เกาอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจางสถานที่และ
จางเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใช
สําหรับจัดทําป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ ที่จํา
เป็น สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวย
เลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม
มีแอลกอฮอล  คาเชาอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานและที่เลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน หนากากอนามัย  เจ
ลแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดมือ ฯลฯ  คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149
 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
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(5) โครงการกิจกรรม 5 ส. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส
. เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

(6) โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสรางสุขภาพและความสามัคคีใน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริม
สรางสุขภาพและความสามัคคีในชุมชน เชน  คาจัดเตรียมสถาน
ที่  คาวัสดุ อุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย  และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 165 ลําดับที่ 6

(7) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชน เชน  คาวิทยากร  คา
สถานที่  คาวัสดุ อุปกรณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาพาหนะ  คาป้าย  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
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

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของบุคลากรทองถิ่นและผูนําชุมชน เชน  คาวิทยากร  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
เอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ อุปกรณ  คาป้าย  และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็น ในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 200 ลําดับที่ 1

(9) โครงการสงเสริมและใหความรูดานกฎหมายเบื้องตนในชีวิต
ประจําวันสําหรับประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและใหความ
รูดานกฎหมายเบื้องตนในชีวิตประจําวันสําหรับ
ประชาชน  เชน  คาวิทยากร  คาสถานที่  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  คาเอกสารสิ่งพิมพ คา
วัสดุ อุปกรณ  คาป้าย  และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็น ในโครงการ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 201 ลําดับที่ 4

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดในการดํารง
ชีพ โดยอาจใหเป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงินหรือการจัดบริการ
สาธารณะ เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน  ยานพาหนะ เครื่องปรับ
อากาศ  คอมพิวเตอร  ปริ้นเตอร  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน 
มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กั้นหองแบบรื้อถอนได(Parttition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน ,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
อาทิเชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวย
ชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิงขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถัง
น้ํา ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปู
โต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ประกันภัย คาภาษี คาติดตั้ง อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ
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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
คลัตช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น 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 ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลีและผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร
หรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควัน
กําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริง
เกอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตระแกรงรอนเบนโธส
 อวน(สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแก๊สพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ําฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชําระคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษีคา
ประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงเป็น
อักขระหรือแป้นพิมพ(key Board) เมนบอรด(Main Board) เม
มโมรี่ซิป(Memory Chip) เชนRAM คัตซีทฟีด
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาท(Mouse) พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสด(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร(Router) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคา
ใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยบง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตูไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาโทรภาพ (โทร
สาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต การดและคาสื่อสาร
อื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้ง
ตอปี) ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD, HOSTING)

วันที่พิมพ : 5/10/2564  08:53:32 หนา : 26/117



งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 17,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB   จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจางประเมินผลความพึงพอใจ 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
ทางปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ แก ขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท
.)  ที่ มท 0808.4/ว 1301  ลงวันที่ 29 เมษายน 2548
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 210,840 บาท
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 210,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ใหแก  พนักงานสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อ.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1
 อัตรา                                   
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,010,310 บาท
งบบุคลากร รวม 1,740,210 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,740,210 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,465,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ใหแก พนักงานสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานที่เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2559 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ระดับตน อัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 229,200 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
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566
) คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3,570 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3
) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,194,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 317,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 125,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี (โบนัส) จํานวน 120,000 บาท 
เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จาง จํานวน 5,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จางที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบ
หรือควบคุมกอสราง
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะผลัดหรือกะ และได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลดวย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559

คาเชาบาน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น หรือ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจําผูไดรับบํานาญปกติ ฯ ที่มีสิทธิได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง 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 หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 697,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 437,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสืหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวาง
ทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาโทรศัพทพวงภายในและเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการดําเนินการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่ม
เติม

(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 และที่แกไขเพิ่มเติม

(3) โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง เชน คาวิทยากร คาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 204 ลําดับที่ 1

(4) โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการภาษีเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาป้าย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 204 ลําดับที่ 3
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(5) โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ตําบลหวยบง เพื่อเป็นการสํารวจ ตรวจ
สอบ ความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลภาษีและทรัพยสิน ขอมูลแปลง
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ขอมูลรายละเอียดภาษีป้าย และการ
ประกอบกิจการคาที่ตองมีใบอนุญาต ตามกฎหมายสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 204 ลําดับที่ 4

(6) โครงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดและการชําระ
ภาษี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธเกี่ยว
กับการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี เชน คาวิทยากร คาจัด
เตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คา
เอกสาร คาวัสดุ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป้นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 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 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน มู
ลี่, มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กั้นหองแบบรื้อถอนได(Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจาการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(key Board) เมนบอรด(Main Board) 
เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีด
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาท(Mouse) พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสด(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร(Router) ฯลฯ
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย คาธนาณัติ , คาดวงตราไปรษณียากร , คา
เชาตูไปรษณีย , คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)  ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 76,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 6,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาดไมนอย
กวา 60x135x75 ซม.(กวางxยาวxสูง)พรอมกระจก จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 6,800 บาท 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(2) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีที่พักแขน ปรับระดับ
สูง-ต่ําได มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,000 บาท 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(3) ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิด-ปิด
ได จํานวน 6 ตัวๆ ละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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(4) ตูเก็บเอกสารกระจกใส 2 บานเลื่อน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกใส 2 บานเลื่อนเปิด-ปิด
ได จํานวน 2 หลังๆละ 4,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีกุญแจล็อค
- มีแผนชั้นปรับระดับ 2 ชั้น
- มีขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.)
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 17,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB   จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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(2) เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)

(3) เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ2,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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(4) เครื่องสแกนเนอร จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่ว
ไป จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย
กวา 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 222,240 บาท
งบบุคลากร รวม 222,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 222,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 222,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ใหแก  พนักงานสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1
 อัตรา                                   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 483,240 บาท

งบบุคลากร รวม 387,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 387,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 387,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ใหแก  พนักงานสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ อ.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1
 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาประกันภัย คาภาษี คาติดตั้ง อาทิ
เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ป้าย
เตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟ
หยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบอง
ไฟ ยางชลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยาน
พาหนะ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

(1) เครื่องแปลงไฟรถ 12V เป็นไฟบาน 220V จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแปลงไฟรถ 12V เป็นไฟบาน 220V 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใหกระแสไฟนิ่ง ป้องกันไฟเกิน ไฟตก ไฟดับ โดยไฟสํารองจะ
เก็บไวในแบตเตอรี่
- ระบบป้องกันแรงดันต่ําทํางานที่ระดับ 10V
- ระบบป้องกันแรงดันเกินทํางานที่ระดับ 15V
- เครื่องจะปิดอัตโนมัติหากกระแสไฟเกิน 15.5V + 0.5 V และตํา
 กวา 10V - 0.5V
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

(1) เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบพกพา จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบพก
พา พรอมแทนชารจแบตตเตอรี่ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000
 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใชวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และอัตราการเตนของ
หัวใจ
- แสดงผลหนาจอความละเอียดสูง
- แสดงคา Spo2 PR,PI< Waveform<Pulse Bar 
- สัญญาณเสียงสามารถปรับความดัง พรอมแสดงขอมูล
- สามารถปรับความสวางหนาจอได
- สามารถตั้งคาบันทึกได 100 คน เก็บขอมูลและเรียกดูขอมูลยอน
หลังได 72 ชั่วโมง
- มีสายตอ USB เพื่อสงตอขอมูลเขาคอมพิวเตอร
- ใชแบตเตอรี่แอลคาไลค AA 3 กอน หรือแบตเตอรี่ชารจได NI-
MH 
หรือตอไฟ AC 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

(2) เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 8,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครื่องมัความแข็งแรง ทนทาน ทําความสะอาดงาย
- ปัมสูญญากาศทํางานดวยระบบลูกสูบ ดูแลรักษางายไมตองใช
สารหลอลื่น
- มีระบบป้องกันการปนเปือนของแบคทีเรีย
- มีอุปกรณป้องกันของเหลวลน
- สามารถปรับแรงดูดไดในขณะใชงาน
- กําลังไฟที่ใช AC 220 V
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง ๆ
 ละ 17,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.5 GHz 
หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัด
ตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน คา
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใชในการบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 191 ลําดับที่ 6

(2) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ใหกับประชาชนและบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง เชน คาตกแตงสถานที่อบรม คาใชจาย
ในพิธีเปิด-ปิด คาเครื่องเขียน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ อุปกรณ คาป้าย คาใช
จายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 191 ลําดับที่ 8
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(3) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ใหกับนักเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง เชน คา
ตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด คาเครื่องเขียน คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่ง
พิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 191 ลําดับที่ 9

(4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต เป็นตน เป็นคาใชจายในการตั้งจุดตรวจ จุดบริการของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รักษาความสงบเรียบ
รอยและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ อบต.หวย
บง เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
และอุปกรณ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คา
ป้าย คาใชจายอื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 190 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ประกันภัย คาภาษี คาติดตั้ง อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลีและผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร
หรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควัน
กําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมายตางๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อ
สะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออด
ซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ลางทอใสสาร
เคมี เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนยบริการ
สาธารณสุข ชุดนาฎศิลป์ ชุดดุริยางค วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา
ตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง (ชนิดดาม
ปืน) จํานวน 1 ดาม ๆ ละ 30,000 บาท
 โดยมีลักษณะ ดังนี้
- ปรับปริมาณน้ําได 4 ระดับ
- ทําดวยอลูมิเนียมอัลลอย น้ําหนักเบา แข็งแรงทนทาน พรอมมือ
จับแบบดามปืน
- ใหปริมาณน้ําที่สม่ําเสมอไมวาจะเปลี่ยนรูปแบบน้ําเป็นแบบใด
- เปลี่ยนรูปแบบน้ําโดยไมตองปิดหัววาลว
- ปรับน้ําใหเป็นลําตรงและบานจนถึง 110 องศา
- ใหรูปแบบน้ําที่สมบูรณแมที่แรงดันน้ําต่ํา
- สามารถเปลี่ยนอะไหลฟันหมุนได
- สามารถใชกับหัวชักโฟม และทอโฟมได
- อัตราไหลของน้ํา 30-60-95-125 แกลอนตอนาที (115-230-
360-475) ลิตรตอนาที)
- ผลิตตามมาตรฐาน NFPA 1964
2) เพื่อจายเป็นคาอัดผงเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง, ชนิด CO2
 จํานวน 20,000 บบาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณืดับไฟป่า (เชน สายฉีด ถัง ไมตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,765,310 บาท

งบบุคลากร รวม 705,810 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 705,810 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 663,810 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ใหแก  พนักงานสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานที่เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2559 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้        
-  ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  
-  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา   จํานวน 1 อัตรา    
-  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา 
        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณ
ตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ระดับตน 3,500/เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 984,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 314,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) แกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557                

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวน
ตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น หรือ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวาง
ทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาโทรศัพทพวงภายในและเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

(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 และที่แกไขเพิ่มเติม

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
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน 
มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กั้นหองแบบรื้อถอนได(Parttition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน ,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
อาทิเชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตูเก็บ
อุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอ
ลาก อางลางจาน ถังน้ํา ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชําระคาวัสดุเชนคาขนสงคาภาษีคาประกัน
ภัยคาติดตั้ง อาทิเชนแผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงเป็น
อักขระหรือแป้นพิมพ(key Board) เมนบอรด(Main Board) เม
มโมรี่ซิป(Memory Chip) เชนRAM คัตซีทฟี
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาท(Mouse) พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสด(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร(Router) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี  ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการ
องคการบริหารสวนตําบล
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเล็กซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คา
เคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และใหรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 75,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีพักแขน ปรับระดับ
สูง – ต่ํา ได มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

โต๊ะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 7 ลิ้นชัก ขนาดไมนอย
กวา 60 x 150 x 75 เซนติเมตร (กวาง x ยาว x สูง) พรอม
กระจก จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท 
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 20 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้                          
- เป็นกลองคอมแพค(Compact Digita Camera) 
- ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร
ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูล
เต็ม หรือเมื่อตองการเปลี่ยน
- สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
- มีกระเป๋าบรรจุกลอง 
(ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ มกราคม 2561)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 19,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 3 เครื่อง ๆ
 ละ 6,400 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
- เป็นรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหงประเทศไทย
- การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าดวย นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา 
(ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ มกราคม 2563)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz 
 หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
 -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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เครื่องพิมพ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน  1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Faxภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังพิมพ
หมึก (Ink Tank Pinter)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter และ Custom
 (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 800 VA จํานวน  1
 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,840,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,989,544 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,989,544 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,027,248 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ใหแก พนักงานสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานที่เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2559 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงครู  จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 914,296 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดนครราชราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตรา ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566
) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 4 อัตรา
- ตําแหนงผูดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
- ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 4 อัตรา
- ตําแหนงผูดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 4,231,436 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,200 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจําผูไดรับบํานาญปกติ ฯ ที่มีสิทธิได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง 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 หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 1,770,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,435,500 บาท

1) คาอาหารกลางวัน จํานวน 926,100 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9 ศูนย(เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรตามจํานวนเด็ก
ปฐมวัย (LEC ณ กรกฎาคม 2564) อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน เด็กปฐมวัย 180 คน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
2) คาจัดการเรียนการสอน จํานวน 306,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใน             
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จํานวน 9 ศูนย (เงินอุด
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หนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรายหัว) จัดสรรตามจํานวนเด็กปฐมวัย (LEC ณ
 กรกฎาคม 2564) อัตราจัดสรรคนละ 1,700 บาทตอคน เด็ก
ปฐมวัย 180 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
3) คาหนังสือเรียน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาหนังสือเรียน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9 ศูนย (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาหนังสือเรียน) จัดสรรตามจํานวนเด็กปฐมวัย
 (LEC ณ กรกฎาคม 2564) อัตราจัดสรรคนละ 200 บาทตอ
ปี จํานวน 180 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
4) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาอุปกรณการเรียน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบงจํานวน 9 ศูนย (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน) จัดสรรตามจํานวนเด็ก
ปฐมวัย (LEC ณ กรกฎาคม 2564) อัตราจัดสรรคนละ 200 บาท
ตอปี จํานวน 180 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
5) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 54,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบงจํานวน 9 ศูนย (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน) จัดสรรตามจํานวน
เด็กประถมวัย(LEC ณ กรกฎาคม 2564) อัตราจัดสรรคนละ 300
 บาทตอปี จํานวน 180 คน
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 77,400 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบงจํานวน  9 ศูนย (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) จัดสรรตาม
จํานวนเด็กปฐมวัย (LEC ณ กรกฎาคม 2564) อัตราจัดสรรคน
ละ 430 บาทตอปี จํานวน 180 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

(2) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใชจาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 167 ลําดับที่ 5

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

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพานองทอง
โลก (ทัศนศึกษานอกสถานที่) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและคา
เครื่องดื่ม คาจางพาหนะ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาป้ายคาใช
จายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 167 ลําดับที่ 1
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(4) โครงการประชุมผูปกครองเด็กปฐมวัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมผูปกครองเด็ก
ปฐมวัย เชน คาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ คา
วัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 171 ลําดับ
ที่ 26   

(5) โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่นไทยผานการเลน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
เด็กปฐมวัย ทองถิ่นไทยผานการเลน สําหรับการจัดซื้อและจัดหา
วัสดุที่ใชในการสรางสนามเด็กเลนสรางปัญญา โดยเป็นคาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.4/ว3607 ลงวันที่ 10
 กันยายน 2562 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 166 ลําดับ
ที่ 17
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ค่าวัสดุ รวม 2,452,736 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,452,736 บาท

คาอาหารเสริม (นม)                    จํานวน  2,452,736   บาท
1) คาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 344,916 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวย
บง จํานวน  9  ศูนย ตามจํานวนเด็กปฐมวัย (LEC ณ
 กรกฎาคม 2564) อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทตอ
คน จํานวน 260 วัน เด็กปฐมวัย 180 คน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
2) คาใชจายสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน จํานวน 2,107,820 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยบง จํานวน 9
 โรงเรียน ตามจํานวนนักเรียน (LEC ณ กรกฎาคม 2564) อัตรา
จัดสรรคนละ 7.37 บาทตอคน จํานวน 260 วัน เด็ก
จํานวน 1,100 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,620,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา จํานวน 4,620,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษาใหแกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หวยบง
จํานวน 9 โรงเรียน ตามจํานวนนักเรียน (ขอมูล LEC ณ
 กรกฎาคม 2564) อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200
 วัน นักเรียน 1,100 คน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,087,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,012,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,012,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 718,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ใหแก พนักงานสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานที่เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2559 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน 1
 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน 1 อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ
ตน  อัตรา 3,500/เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดนครราชราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตรา ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566
) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 – 2566) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้ 
- ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,075,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  จํานวน  30,000 บาท
เพื่อจายเงินประโยชนคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) แกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  จํานวน  120,000
 บาท
เพื่อจายเป็นคาชดเชยการงานหรือที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดแก อาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ที่ใกลเคียง ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่น จํานวน 2 คน ๆ
 ละ 5,000 บาท/เดือน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวน
ตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวาง
ทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาโทรศัพทพวงภายในและเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เป็นการจางผูรับจางดําเนินการ หรือจางเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกใหดําเนินการซอมแซมทรัพยสิน เชน รถ
บรรทุกขยะ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน 
มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กั้นหองแบบรื้อถอนได(Parttition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน 
อาทิเชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตูเก็บ
อุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอ
ลาก อางลางจาน ถังน้ํา ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ประกันภัย คาภาษี คาติดตั้ง อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห 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
คลัตช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
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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 ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลีและผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร
หรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก ควัน
กําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เคียว สปริง
เกอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตระแกรงรอนเบนโธส
 อวน(สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ํา
เชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแก๊สพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ําฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิเชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมายตางๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อ
สะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออด
ซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ลางทอใสสาร
เคมี เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนยบริการ
สาธารณสุข ชุดนาฎศิลป์ ชุดดุริยางค วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา
ตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชําระคาวัสดุเชนคาขนสงคาภาษีคาประกัน
ภัยคาติดตั้ง อาทิเชนแผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงเป็น
อักขระหรือแป้นพิมพ(key Board) เมนบอรด(Main Board) เม
มโมรี่ซิป(Memory Chip) เชนRAM คัตซีทฟีด
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาท(Mouse) พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสด(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร(Router) ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ถังขยะ ขนาด 200 ลิตร ชนิดถังพลาสติกรี
ไซเคิล (ดัดแปลงมาจากถังที่บรรจุสารเคมี) ทรงกลม ไมมีฝา
ปิด เจาะหูรอยเชือก + สายยาง พนตราสัญลักษณองคการบริหาร
สวนตําบลหวยบง (อบต.หวยบง) หรือตามที่ อบต.หวยบงกําหนด
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งานโรงพยาบาล รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาโรคไขเลือดออก เชน การจัดรณรงค การจัดอบรม คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงหรือใชสําหรับพนหมอก
ควัน พนฝอยละออง ทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํา คาน้ํามันเชื้อ
เพลิง คาจางเหมารถ คาแรงงานที่ใชในการฉีดพนหมอกควัน และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
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 เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน การจัดอบรม คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาเอกสารแผนพับในการประชา
สัมพันธ เผยแพรความรู คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย คาตอบ
แทน อ.พ.ป.ม. คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 181 ลําดับ
ที่ 23
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(3) โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคเอดสและการตั้งครรภกอน
วัยอันควร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาโรคเอดสและการตั้งครรภกอนวัยอันควร เชน คา
วิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 177 ลําดับที่ 3

(4) โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโรคงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา เชน คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย คาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 181 ลําดับ
ที่  24
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(5) โครงการคุมครองผูบริโภค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคุมครองผู
บริโภค เชน คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาป้ายโครงการ คาป้าย
รณรงคประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 177 ลําดับ
ที่  6

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการหมูบานสีเขียวเมืองคารบอนต่ํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหมูบานสีเขียวเมือง
คารบอนต่ํา  เชน  คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 179 ลําดับ
ที่  16
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(2) โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน  เชน คาวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ  คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 178 ลําดับ
ที่  12

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1) โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขของหมูบาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขของหมูบาน ตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ใหแกหมูบานในตําบลหวยบง จํานวน 25 หมูบาน ๆ
 ละ 20,000 บาท 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 4/2564
  หนาที่ 4 ลําดับที่  2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รวมถึงรายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน อาทิ
เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนต เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน ,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอดานขุนทด จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอดานขุน
ทด เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสาธารณะ ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลหวยบง ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 133 ลําดับ
ที่ 26

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 780,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนที่ไมมี
งานทํา

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนที่ไมมีงานทํา เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 160 ลําดับที่ 1
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(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพตางๆ ตําบลหวยบง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานกลุมอาชีพตางๆ ตําบลหวยบง เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาที่พัก คาเอกสารสิ่ง
พิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 4/2564
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1

(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ อุปกรณ คา
ป้าย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 185 ลําดับที่ 2

(4) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตําบลหวยบง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรีตําบลหวยบง เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ อุปกรณ คา
ป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนสที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 185 ลําดับที่ 3
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(5) โครงการฝึกอบรมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูดอยโอกาส เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขครั้งที่ 4/2564
 หนาที่ 5 ลําดับที่ 3

(6) โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบานและตําบลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมูบานและตําบลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี เชน คาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ อุปกรณ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 187 ลําดับ
ที่ 14 
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(7) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดภายในตําบลหวยบง หรืออาจจัดรวมกับสวน
ราชการ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ อุปกรณ คาป้าย และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 165 ลําดับ
ที่ 12
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการกีฬาตานยาเสพติด อบต.หวยบง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาตานยาเสพติด 
อบต.หวยบง เชน คาชุดกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาเชาหรือเตรียมสนามแขง
ขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบ
แทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
จัดทําป้ายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันและคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขง
ขัน เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขงขัน คาใช
จายอื่นๆ เชน การจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวนกีฬา
สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด  คาวัสดุ คาป้าย คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 172 ลําดับ
ที่ 28
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน หวงยาง ไมตีปิงปอง ไมแบดมินตัน ไมเทนนิส เชือก
กระโดด ดาบสองมือ ตะกราหวายแชรบอล นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายตระ
กรอ เสาตาขายวอลเลยบอล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก กระดาน
แสดงผลการแขงขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ํา ยูโด ตาขาย
กีฬา เชน ตาขายตะกรอ วอลเลยบอล เป็นตน ลูกปิงปอง ลูก
แบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชรบอล แผน
โยคะ ตะกรอ นกหวีด ฯลฯ เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หวยบงไดฝึกซอมกีฬา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 660,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานตและวันผูสูงอายุ เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาใชจายพิธี
ทางศาสนา คาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาของรางวัลในการประกวดหรือแขงขัน คาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาป้าย คาโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 188 ลําดับที่ 3
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(2) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนและเด็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเยาวชนและเด็ก เชน คาวิทยากร คาอาหาร 
คาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ คาเอกสารสิ่งพิมพ 
คาวัสดุ อุปกรณ คาป้าย และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 189 ลําดับที่ 9

(3) โครงการภูมิปัญญาทองถิ่นสูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการภูมิปัญญาทองถิ่นสู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสถานที่ คาเอกสารสิ่งพิมพ คาวัสดุ อุปกรณ คา
ป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 168 ลําดับที่ 7

(4) โครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีในวัน
สําคัญของชาติ เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯลฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย เป็นคาพิธีทางศาสนา คาตกแตงสถาน
ที่ คาจัดนิทรรศการ คารับรอง คาเชาหรือคาบริการวัสดุที่จําเป็น
ในการจัดงาน คาวัสดุ คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559
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(5) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คารับรอง คาของรางวัลในการ
ประกวดหรือแขงขัน คามหรสพ การแสดง คาป้าย คา
โฆษณา ประชาสัมพันธงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ คา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาโครงการ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 188 ลําดับ
ที่ 4

(6) โครงการหวยบงรวมใจหลอเทียนและถวายเทียนเขาพรรษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหวยบงรวมใจหลอ
เทียนและถวายเทียนเขาพรรษา เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาพิธี
ทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของรางวัลในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจัดนิทรรศการ การแสดง คาป้าย คา
โฆษณาประชาสัมพันธงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุ อุปกรณ คา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 188 ลําดับที่ 2
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(7) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาสามเณรฤดูรอน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมพระพุทธ
ศาสนาบรรพชาสามเณรฤดูรอน เชน คาจัดตกแตงสถานที่ คาพิธี
ทางศาสนา คาอาหาร คาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณในการจัดงาน คาป้ายคาโฆษณาประชา
สัมพันธ 
คาวัสดุ อุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ. 2561 ถึง 2565 หนาที่ 188 ลําดับที่ 6

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,035,836 บาท

งบบุคลากร รวม 2,209,836 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,209,836 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,587,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ใหแก  พนักงานสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการจํานวน 1 อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จํานวน
อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ระดับตน อัตรา 3,500 บาทตอ
เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 519,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงาจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จํานวนอัตรา ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566
) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงชางไม จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,156 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดัง
นี้
- ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงชางไม จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 826,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 426,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

1) เงินประโยชนคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 150,000 บาท 
เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) คาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จาง  จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคคลหรือคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจางที่
ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ                
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน
หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวน
ตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น หรือ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวาง
ทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาโทรศัพทพวงภายในและเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

3) คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน อันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวม
กัน เชน ที่ดิน ถนน ทาง สระน้ํา ที่เป็นสาธารณประโยชน ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใชในสํานักงาน 
มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระ
พุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้ง
ในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผง
กั้นหองแบบรื้อถอนได(Parttition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชําระคาวัสดุเชนคาขนสงคาภาษีคาประกัน
ภัยคาติดตั้ง อาทิเชนแผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงเป็น
อักขระหรือแป้นพิมพ(key Board) เมนบอรด(Main Board) เม
มโมรี่ซิป(Memory Chip) เชนRAM คัตซีทฟีด
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาท(Mouse) พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสด(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร(Router) ฯลฯ
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งานก่อสร้าง รวม 8,160,000 บาท
งบลงทุน รวม 8,160,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

(1) ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต (Slump Test) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดทดสอบความขนเหลวของ
คอนกรีต (Slump Test) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 50,00 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- แบบหลอตัวอยางคอนกรีต (slam con) รูปกรวยหัวตัด ทําดวย
สแตนเลส จํานวน 1 อัน
- เหล็กกรุทุง (Tamping Rod) จํานวน 1 อัน
- ถาดรอง (Tray) ขนาด 24x24 นิ้ว ทําจากเหล็กแผน จํานวน 1
 อัน
- ที่ตักสแตนเลส (scoop) สแตนเลส จํานวน 1 อัน
- เกรียงเหล็ก (เกรียงใบโพธิ์) จํานวน 1 อัน
- แปลงทองเหลือง จํานวน 1 อัน
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

(2) แบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม จํานวน 2
 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- แบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม จํานวน 3
 อัน ขนาด 150x150x150 มิลลิเมตร ทําดวยเหล็กหลอ ดานในใส
เรียบ มีความหนา 10 มิลลิเมตร สามารถแยกไดและประกอบกัน
อยางสนิท ปราศจากชองโหว โดยใชน็อตขันยึด
- เหล็กกระทุง 1 อัน
(โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

วันที่พิมพ : 5/10/2564  08:53:33 หนา : 107/117



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,140,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางขึ้นมอ
ญี่ปุ่น) บานวังไทรงาม หมูที่ 18

จํานวน 563,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00
 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม
ไมนอยกวา 1,075 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 7/2564
 หนาที่ 5 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบานนางบุษยา - วัด
ป่า) บานป่ารังงาม หมูที่ 3

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร
ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอย
กวา 950 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 7/2564
 หนาที่ 4 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบานนายชัยรัตน - 
บานนางวารินทร) บานหนองกราดนอย หมูที่ 2

จํานวน 286,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอย
กวา 560 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แกไขครั้งที่ 7/2564
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง (จากสามแยกสี่อาง - สามแยกไป
หนองแวง) บานศิลารวมสามัคคี หมูที่ 4

จํานวน 1,142,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนดินลูกรัง ลงดินเสริม กวาง  4.00
 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตรดินบดอัดแนน
รวมไมนอยกวา 2,820 ลบ.ม. ลงลูกรัง กวาง  4.00
 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาตรลูกรังบดอัด
แนนรวมไมนอยกวา 1,880 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 หนาที่ 13 ลําดับที่ 73

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (จากบานโนนสะอาด 
- บานซับพลู) บานโนนสะอาด หมูที่ 19

จํานวน 1,890,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กวาง 6.00
 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 6,000
 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแนน หนา 0.10 เมตร พรอมงานตี
เสนจราจร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้ง 5/2564
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (จากอนามัย - บาน
นายสัญญา) บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 15

จํานวน 590,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล กวาง 4.00
  เมตร ยาว 410 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,640
 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแนน หนา 0.15 เมตร พรอมงานตี
เสนจราจร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอม
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 47 ลําดับที่ 34
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก (จากบานนายบุญเจือ - บานนายชุม) 
บานไทยสงบ หมูที่ 13

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนหินคลุก ลงดินเสริม กวาง  4.00
 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.30 เมตร ปริมาตรดินบดอัดแนน
รวมไมนอยกวา 696 ลบ.ม. ลงดินหินคลุก กวาง  4.00
 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกบดอัด
แนนรวมไมนอยกวา 348 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 หนาที่ 10 ลําดับที่ 52

โครงการกอสรางถนนหินคลุกเสนไรนายหวน ยินดี (จากบานซับพลู - 
บานโนนสะอาด) บานซับพลู หมูที่ 6

จํานวน 1,911,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนหินคลุก ลงดินเสริม กวาง  4.00
 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.40 เมตร ปริมาตรดินบดอัดแนน
รวมไมนอยกวา 3,520 ลบ.ม. ลงดินหินคลุก กวาง  4.00
 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกบดอัด
แนนรวมไมนอยกวา 1,320 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แกไข
ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางลานเอนกประสงคขางศาลาประชาคมบานซับยาง 
บานซับยาง หมูที่ 7

จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางลานเอนกประสงค ขนาด กวาง 9.30
 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม
ไมนอย
กวา 139.5 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.251 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 หนาที่ 24 ลําดับที่ 141 
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โครงการกอสรางลานเอนกประสงคขางศาลาประชาคมบานซับสนุน 
บานซับสนุน หมูที่ 23

จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางลานเอนกประสงค ขนาด กวาง 10.00
 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม
ไมนอย
กวา 200 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 หนาที่ 24 ลําดับที่ 142

โครงการกอสรางลานเอนกประสงคขางศาลาประชาคมบานศิลารวม
สามัคคี  บานศิลารวมสามัคคี หมูที่ 4

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางลานเอนกประสงค ขนาด กวาง 15.00
 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม
ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบ
ต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 หนาที่ 24 ลําดับที่ 139

โครงการกอสรางลานเอนกประสงคขางศาลาประชาคมบาน
หนองกราดนอย  บานหนองกราดนอย หมูที่ 2

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางลานเอนกประสงค ขนาด กวาง 7.00
 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม
ไมนอยกวา 70 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต
.กําหนด 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 หนาที่ 23 ลําดับที่ 138
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โครงการกอสรางลานเอนกประสงคหนาวัดบานซับพลู บานซับพลู 
หมูที่ 6

จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางลานเอนกประสงค
ชวงที่ 1 ขนาด กวาง 5.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.07
 เมตร 
           หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 55 ตารางเมตร 
ชวงที่ 2 ขนาด กวาง 9.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.07
 เมตร 
           หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 123.5 ตาราง
เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 หนาที่ 24 ลําดับที่ 140 

โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟัทลติกทางเขาหมูบาน (จาก
สะพาน บล็อกคอนเวิรส - ศาลาประชาคม) บานโปรงใหญ หมูที่ 20

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมสรางถนนลาดยางแอสฟัทลติก ปูผิว
จราจร     แอสฟัลทติก กวาง 4.50 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 1,125 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัด
แนน หนา 0.10 เมตร พรอมงานตีเสนจราจร รายละเอียด
โครงการตามแบบที่ อบต.กําหนด พรอมป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 หนาที่ 18  ลําดับที่ 103

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชดเชยสัญญาจางแบบปรับราคาได (คาK) เพื่อ
งานกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค งานกอสรางตางๆ การระบาย
น้ํา ระบบการขนสงและอื่นๆ ที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้น
ดิน                                                                          
      - หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว
110         ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561                                                        
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 371,640 บาท

งบบุคลากร รวม 291,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 291,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 249,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ใหแก พนักงานสวนตําบล ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานที่เกี่ยวกับอัตราและเงินเดือน
และวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2559 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ บริหาร อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว จํานวน 12 เดือน ดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร ระดับ
ตน อัตรา 3500 บาท/เดือน

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นรายจายใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ, คา
จางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญ
บัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน website, คาตรวจวินิจฉัยโรค, คา
ทําหมันสัตว คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ (1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า (2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวาง
ทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดใชบริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
อุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมา
เดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับ
ปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาโทรศัพทพวงภายในและเครื่อง
โทรศัพทภายใน คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาที่พัก คายาน
พาหนะ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- แผนพัฒนนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 198 ลําดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง อาทิ เชน เคียว สปริงเกอร(Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตระแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดตนไม ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่า
ชุมชน เชน คาวัสดุ คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 198 ลําดับที่ 1

(2) โครงการปลูกหญาแฝกอนุรักษดินและน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝก
อนุรักษดินและน้ํา เชน คาวัสดุ คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 198 ลําดับที่ 2
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(3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  งานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น เพื่อดําเนินกิจกรรม ทั้ง 6 กิจกรรม ไดแก ปก
ปักทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทอง
ถิ่น กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทองถิ่น กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากรทอง
ถิ่น กิจกรรมสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทอง
ถิ่น โดยการจัดฝึกอลรม ประชุม หรือสัมมนา การจัดเก็บฐาน
ขอมูลตําบลสินทรัพยที่ตนมี การสรางจิตสํานึกใหประชาชน
ตระหนักถึงคุณคาทรัพยากร การสํารวจทรัพยากร คาจัด
นิทรรศการ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
พาหนะ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการอบรมและการ
สํารวจฐานทรัพยากรทองถิ่น คาใชจายในโครงการพืชศึกษา การ
ศึกษาดูงาน งานสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น คาพันธุพืช และคาใช
จายอื่นๆ ในโครงการ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 6/2564
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1 
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