
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง

อําเภอเทพารักษ   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,120,360 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 19,789,028 บาท
งบกลาง รวม 19,789,028 บาท

งบกลาง รวม 19,789,028 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตรฯลฯของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแวง
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
แกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมา
จากการทํางานให้แกนายจ้าง ฯลฯ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปขององคการบริหรสวนตําบลหนองแวง
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,990,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 100) (สํานักปลัด)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
- ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,984,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยคนพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100
) (สํานักปลัด)
- ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงนศูนย
ปฏิบัติการในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส แก
ผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500.- บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 101) (สํานักปลัด)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินสํารองจาย จํานวน 578,822 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี และนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้ 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 031 3.4/ว
 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบประมาณ
เพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารถภัยขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การชวยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําทวมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดิน
ถลม
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ประจําปี 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่0810.2/ว  0600
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัด
ทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
สูการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เพื่อดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019(โควิด-19) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808 2/ว 4116 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จสําหรับลูกจ้างประจําที่ออกจากงาน และ
มีสิทธิได้รับบําเหน็จขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จลูกจ้างของ
หนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 452,406 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
- ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
- ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,247,950 บาท

งบบุคลากร รวม 7,545,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,649,000 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 516,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 3,960,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,896,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,116,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล 
1. เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
2. เงินเดือนรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
3. เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา                       

4. เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
5. เงินเดือนนิติกร จํานวน 1 อัตรา                     
6. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ อํานวยการ บริหาร 
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 491,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป 
1. คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 1 อัตรา                     
2. คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
3. คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปยาม จํานวน 1 อัตรา
4. คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา    
        
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,558,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 608,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  ดังนี้
1. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสร้าง
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 

คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้ที่มีสิทธิได้เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,223,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- จัดซื้อวารสาร จัดพิมพวารสาร สิ่งพิมพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวารสาร จัดพิมพวารสาร สิงพิมพ 
คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาสําเนา
แบบพิมพตางๆ ฯลฯ             
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สิ่ง
พิมพ และป้ายโฆษณาตาง ๆ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน สิ่งพิมพ และป้ายโฆษณาตางๆ          
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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-คาจ้างเหมาเชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ต จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ตที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล            
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจ้างเหมาเติมน้ํายาถัง
ดับเพลิง คาจ้างเหมาถางป่า คาจ้างเหมาสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน คาจ้างเหมาสํารวจรังวัดที่สาธารณะ และคาจ้าง
เหมารถเกรดอื่นๆ เป็นต้น
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณไฟฟ้า
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา
เพิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมระบบประปา และอุปกรณอื่นๆ เป็นต้น 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูลขององคการบริหารสวน
ตําบล
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาสนามหญ้าและสวนหยอมและภูมิ
ทัศนโดยรอบ ของ อบต.หนองแวง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาสนามหญ้าและสวน
หยอมและภูมิทัศนโดยรอบขององคการบริหารสวนตําบล
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จาย
เป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ    คาพิมพ
เอกสาร และคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคา
บริการด้วย และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจาย สําหรับกรณีหนวย
งานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเยี่ยมชมองคกรปกครอง
สวนท้องถิิน การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย สําหรับจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้อง
จายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล สมาชิกสภาฯ และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดิน
ทางไปราชการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาหีบบัตรเลือก
ตั้ง คูหาเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง ปากกา กระดานนับคะแนน ป้ายไว
นิล และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่ใช้  ในการเลือกตั้งฯลฯ             
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น   
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ           
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ 
อบต.หนองแวง ประจําปี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ อบต. หนองแวง เชน คา
ยานพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้าย  เป็นต้น (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 190) (สํานักปลัด)    
        
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและการปฎิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา  ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความรู้ และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น เชน คาเชาที่พัก คาจ้าง
เหมารถ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร และ
คาใช้จายอื่นๆ เป็นต้น (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561
-2565 หน้า 189) (สํานักปลัด)            
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557            

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่เป็นทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถ
ตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องพนหมอกควันฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 245 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด หมึก กระดาษ ปก
ใส สันปกเอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร กาว แบบพิมพ ธงชาติ ธง
เฉลิมพระเกียรติ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สมุดบัญชี คลิ
ปหนีบ ลวดเสียบฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาสิ่งของครื่องใช้
ตางๆ เชน แปรง  ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้อง
น้ํา สบู ผงซักฟอก ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ําฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับ รถยนต
สวนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององคบริหารสวน
ตําบล ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ เชน ยางนอก ยางในกะทะล้อ หัว
เทียน แบตเตอรี่ เพลา ตลับลูกปน นอต และสกรู แหนบ น้ํามัน
เบรก สายไมล หม้อน้ํา ไฟรถยนตฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ รถยนต
สวนกลาง รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า และรถบรรทุกน้ําที่ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการขององคการบริหารสวนตําบล  เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น จารบีฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทยที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ในการดําเนิน
การป้องกันและควบคุมโรคติดตอตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27
 มีนาคม 2563 เรื่อง การดําเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑที่
มิใชยา หรืออุปกรณการแพทย หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่ง
พัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรืดโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน พูกันและสี รูปสี
หรือขาวดําที่ได้จากการอัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ผ้าโฟมฯลฯ
    
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขององคบริหารสวนตําบล ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette ) เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ สําหรับพิมพคอมพิวเตอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอรและอินเจ็ท แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมาสฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 232,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แวง/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษีในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้
ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน การเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพทฯลฯ ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้
ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลอร คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้
ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 93,990 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,990 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 17,000 บาท

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  แบบ
ติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดไมต่ํากวา  12,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตฃ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
เดือน ธันวาคม 2563)
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 76,990 บาท

(1) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 8 ตู้ ราคาตู้ละ 7,990
.- บาท รวมเป็นเงิน 63,920.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทําจากแผนเหล็กพนสี เคลือบสารป้องกันสนิม ผิวเรียบเนียน
- ชองเก็บแฟ้ม จํานวน 4 ชั้น รวม 40 ชอง
- มีแผนพลาสติกแข็งกั้นบังคับแฟ้มไมให้ล้ม ถอดออกได้
- ติดล้อเลื่อนไนลอนคู 4 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
- สําหรับจัดเก็บแฟ้มสันกว้างของสํานักงานได้อยางเป็นระเบียบ
- ขนาดสินค้า กว้าง 91.4 ชม.X ลึก 30.5 ชม.X สูง 175.4 ชม./ตู้
(2) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,890
.- บาท รวมเป็นเงิน 9,780.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทําจากแผนเหล็กพนสี เคลือบสารป้องกันสนิม ผิวเรียบเนียน
- ชองเก็บแฟ้ม จํานวน 2 ชั้น รวม 20 ชอง
- มีแผนพลาสติกแข็งกั้นบังคับแฟ้มไมให้ล้ม ถอดออกได้
- ติดล้อเลื่อนไนลอนคู 4 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
- สําหรับจัดเก็บแฟ้มสันกว้างของสํานักงานได้อยางเป็นระเบียบ
- ขนาดสินค้า กว้าง 91.4 ชม.X ลึก 30.5 ชม.X สูง 94 ชม./ตู้
(3) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้
ละ 3,290.- บาท รวมเป็นเงิน 3,290.- บาท
- ทําจากแผนเหล็กหนา 0.5 มิล ปั้นขั้นรูป
- หน้าลิ้นชักมีมือจับพลาสติกและมีชองใสการดหน้าลิ้นชัก
- ชิ้นสวนที่เป็นเหล็กผานกระบวนการล้างไขมันและเคลือบ
ผิวอยางดี
- มีกุญแจล็อค ด้านบน ล็อค 1 ครั้ง ได้ทุกลิ้นชัก
- ขนาดสินค้า (กว้าง 37.2" X ลึก 47" X สูง 94")
(ราคาและคุณลักษณะตามราคาท้องตลาด)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว วันที่ 28 กรกฎาคม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง คาอาหาร
และคาเครื่องดื่มสําหรับพระสมณศักดิ์และผู้เข้ารวมพิธีฯ คา
ดอกไม้ประดับ คาวัสดุอุปกรณและอื่นๆ สําหรับใช้ในพิธีการ คา
จัดนิทรรศการพระกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติฯ คาใช้จายเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 204) (สํานักปลัด)      
       
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 
12 สิงหาคม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง คาอาหาร
และคาเครื่องดื่มสําหรับพระสมณศักดิ์และผู้เข้ารวมพิธีฯ คา
ดอกไม้ประดับ คาวัสดุอุปกรณและอื่นๆ สําหรับใช้ในพิธีการ คา
จัดนิทรรศการพระกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติฯ คาจัดทําใบ
ประกาศเกียรติคุณและโลประกาศเกียรติคุณสําหรับแมดีเดน
ระดับหมูบ้าน ระดับตําบล และระดับอําเภอ คาใช้จายเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 204) (สํานักปลัด)      
       
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง คาอาหาร
วางและคาเครื่องดื่มสําหรับพระสมณศักดิ์และผู้เข้ารวมพิธีฯ คา
ดอกไม้ประดับ คาวัสดุอุปกรณและอื่นๆ สําหรับใช้ในพิธีการ คา
ใช้จายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 204
) (สํานักปลัด)             
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 5 
วันที่ 23 ตุลาคม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง คาเครื่อง
สักการะพร้อมพราหมณประกอบพิธี คาเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวม
พิธีฯ คาจัดทําพวงมาลา คาวัสดุอุปกรณและอื่นๆ สําหรับใช้ใน
พิธีการ คาใช้จายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 203) (สํานักปลัด)             
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 
ธันวาคม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง คาเครื่อง
ดื่มสําหรับผู้เข้ารวมพิธีฯ คาดอกไม้ประดับ คาวัสดุอุปกรณและ
อื่นๆ สําหรับใช้ในพิธีการ คาใช้จายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 203) (สํานักปลัด)             
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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อุดหนุนโครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 
ตุลาคม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง คาเครื่อง
ดื่มสําหรับผู้เข้ารวมพิธีฯ คาดอกไม้ประดับ คาวัสดุอุปกรณและ
อื่นๆ สําหรับใช้ในพิธีการ คาใช้จายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 203) (สํานักปลัด)             
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโครงการประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจําอําเภอ
เทพารักษ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสถานที่และเครื่องเสียง คาอาหาร
และเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวมพิธีฯ คาดอกไม้ประดับ คาวัสดุ
อุปกรณและอื่นๆ สําหรับใช้ในพิธีการ คาใช้จายเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 205) (สํานักปลัด)      
       
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 493,320 บาท
งบบุคลากร รวม 448,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 448,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล          1. เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา            
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน จํานวน 1 อัตรา                     
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,595,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,972,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,972,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,770,600 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบลดังนี้
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา
2. เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
3. เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา 
4. เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
5. เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหนง ประเภทวิชาการ อํานวยการ บริหาร
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้  จํานวน 1 อัตรา
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 574,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 254,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น และคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 3040 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/48956 ลงวัน
ที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง หารือหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-คาถายเอกสาร
-คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
-คาระวางบรรทุก
-คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ)
-คาธรรมเนียมตางๆ
-คาเบี้ยประกัน
- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คา
จ้างออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี,คาจ้าง
ทนายความ,คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี,คาจางปรับปรุงโด
เมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค
                   ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-คารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
-คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
-คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
-คาใช้จายในการประชุมราชการ
              ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมและสัมนา
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเข้ารวมการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้ในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ราชการขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
วัสดุคงทน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระเป๋า แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็ดกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็ม
หมุด แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จาการ
ซื้อ ของใช้ในการบรรจุหิบหอ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้  ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel Magnetic Tape,Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเวเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  หนวยประมวลผล  ฮารดดิสก
ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมนโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM  เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส เราเตอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 49,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 49,500 บาท

(1) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู้ ๆละ 5,500 บาท รวมเป็น
เงิน 16,500 บาท โดยมีรายละเยียดดังนี้
- ตู้เก็บเอกสารเหล็กสูงบานเปิดกระจก จัดเก็บ 4 ชิ้น
- ผลิตจากแผนเหล็ก หนา 0.6 มม.
- ทําสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียมเรียบไปกับเนื้อเหล็ก สวยงาม นา
ใช้งาน
- บานเปิดกระจก 2 ประตู มือจับแบบผัง พร้อมกุญแจล็อก
- แผนกระจก หนา 4 มม.
- แผนชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผน เลื่อนปรับความกว้างแตละชั้น
ได้ตามต้องการ
- สําหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ตางๆ
- สีเทาสลับ
- ขนาดสินค้า (กว้าง 91 4 ชม.X ลึก 45.7 ชม. X183 ชม.
(2) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร /เก็บแฟ้ม จํานวน 4 ตู้ ๆละ 3,000
 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดสินค้า (กว้าง 92.1 ซม.X ลีก 31.1 ซม .X95 ซม.
- ชั้นเก็บแฟ้มเอกสารแบบ 16 ชอง พร้อมล้อเลื่อนสะดวกตอการ
เคลื่อนย้าย
(3) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ ๆละ 5,000
 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
- ทําจากแผนเหล็กหนา 0.5 มิล ปั้นขั้นรูป
ขนาดตู้ 121.8 x 40.6 x 87.8 ซม.
-กระจกใสหนา 3 มิล
-มือจับเป็นแบบฝังพร้อมกุญแจ ทนทานแข็งแรง
- รางลิ้นชักทําจากเหล็กหนา ตัดพับปั้มขั้นรูป
- ลูกล้อลิ้นชักทําจากไนลอนอยางดี
- มีแผนชั้นวาง 2 แผน พร้อมตะขอ
(4) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 2 ตู้ ๆละ5,500
 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท 
- ทําจากแผนเหล็กหนา 0.5 มิล ปั้นขึ้นรูป
ขนาดตู้ 152.3x 40.6 x 87.8 ซม.
- กระจกใสหนา 3 มิล
- มือจับเป็นแบบฝังพร้อมกุญแจ ทนทานแข็งแรง
- รางลิ้นซักทําจากเหล็กหนา ตัดพับปั้นขึ้นรูป
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 180,720 บาท
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล 
1. เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการ อปพร. คาชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามกฎหมายวาด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) (สํานักปลัด)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวย
เหลือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ คาเชา
เต็นทและเก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน ณ จุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาล (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้า 195) (สํานักปลัด)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการ
รักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เชน คาอาหารกลาง
วัน อาหารวางและน้ําดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่อง
เสียง คารถ และอื่นๆ ในการฝึกอบรม (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 196) (สํานักปลัด) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 419,180 บาท
งบบุคลากร รวม 375,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 375,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 375,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล 
1. เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา           
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 44,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้ที่มีสิทธิได้เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 10,584,830 บาท

งบบุคลากร รวม 3,663,292 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,663,292 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,659,632 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล 
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒ
ธรรม จํานวน 1 อัตรา
2. เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ อํานวยการ บริหาร 
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล ตําแหนงครูชํานาญการ, ครูชํานาญการพิเศษ
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 861,660 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจผู้ชวยนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา                     
2. คาตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจผู้ชวยครูดูแลเด็กจํานวน 3
 อัตรา            
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 10/5/2565  13:17:06 หน้า : 54/116



งบดําเนินงาน รวม 3,635,338 บาท
ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  ดังนี้
1. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสร้าง
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้ที่มีสิทธิได้เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เป็นเงิน 7,500
.- บาท
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร คาสวัสดิการสําหรับ
พนักงานครูขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เป็น
เงิน 7,500.- บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,657,590 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวารสาร จัดพิมพวารสาร สิ่งพิมพ คาถาย
เอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาสําเนาแบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน คาธรรมเนียม ศาล คาธรรมเนียมในการสงพนักงาน
สวนตําบล หรือผู้ชวยปฏิบัติราชการไปฝึก อบรมสัมมนา เป็นต้น   
         
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 6 ศูนย           
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเติมน้ํายาเคมีเติมถังดับเพลิงศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 6 แหง           
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปา
เพิ่มเติม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แหง รวมถึงระบบประปา การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณอื่น ๆ เป็นต้น   
         
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเดินสายไฟ  และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แหง หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ อื่น ๆ เป็นต้น               
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล สมาชิกสภาฯ และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดิน
ทางไปราชการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ           
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 241,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
พื่อจายเป็นเงินคาจัดการเรียนการเรียนสอน (ร้ายหัว) รายการที่
เป็นสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลน
พัฒนาการเด็กในอัตรา คนละ 1,700.- บาท (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 72) (กองการศึกษาฯ)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี ) ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 135,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)เพื่อจายเป็นคาจัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) จายเป็น 
1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 26,000
.-บาท
2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี เป็น
เงิน 26,000.-บาท 
3. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.-บาท/ปี เป็น
เงิน 39,000-บาท 
4. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430.- บาท /ปี เป็น
เงิน 55,900.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,900-บาท (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 72)
(กองการศึกษาฯ)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถานศึกษา รายการเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 730,590 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันให้กับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวง อัตรา 20.- บาท/คน จํานวน 245 วัน รวม
เป็นเงิน 637,000.- บาท ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า 71) (กองการศึกษา)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่เป็นทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ปริ๊นเตอร เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 245 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 10/5/2565  13:17:06 หน้า : 62/116



ค่าวัสดุ รวม 1,602,748 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด หมึก กระดาษ ปก
ใส สันปกเอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร กาว แบบพิมพ ธงชาติ ธง
เฉลิมพระเกียรติ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สมุดบัญชี
คลิปหนีบ ลวดเสียบฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,562,748 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ เชน คาสิ่งของครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา สบู ผงซัก
ฟอก ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ําฯลฯ  จํานวนเงิน 40,000
.- บาท
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
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/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาอาหารเสริม(นม)
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง เป็นต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ
1.เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) สําหรับโรงเรียน (สพฐ) จัดสรรให้เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 711 คน อัตราคนละ 6.58
 บาท จํานวน 200 วัน รวมเป็นเงิน 935,676.- บาท นม U.H.T.
ปิดเทอม 60 วัน จํานวน 711 คน อัตราคนละ 7.82 บาท เป็น
เงิน 333,600.- บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565) หน้า 72) (กองการศึกษาฯ)
2.เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 142 คน อัตราคน
ละ 6.58 บาท จํานวน 200 วัน รวมเป็นเงิน 186,872
.- บาท นม U.H.T.ปิดเทอม 60 วัน จํานวน 142 คน อัตราคน
ละ 7.82 บาท เป็นเงิน 66,600.- บาท(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 71) (กองการศึกษาฯ)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขององคบริหารสวนตําบล ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette ) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ สําหรับพิมพคอมพิวเตอร หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอรและอิงเจ็ท แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแป้น อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมาส ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้
ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา/คาน้ําบาดาล ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบล รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้
ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

คาเครื่องเลนสนามกลางแจ้งให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเลนสนามกลางแจ้งให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จํานวน 2 ชุด
(ราคาและคุณลักษณะตามราคาท้องตลาด)
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 2,986,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,986,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง

จํานวน 2,986,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง (โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็ก
อนุบาล และ เด็ก ป.1-ป.6 ในอัตราคนละ 20.- บาท จํานวน 200
 วัน รวม เป็นเงิน 2,986,200.- บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 75) (กองการศึกษา)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,534,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,094,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 164,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการทํา
งาน หรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิ
ลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียงที่ได้รับคํา
สั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิงจากผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 2 คน (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 14) (สํานักปลัด)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยว
กับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

การสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เพิิอจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัข
และแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ โดยทําการสํารวจข้อมูลปี
ละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่สองภายใน
เดือนมิถุินายน) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 หน้า 103) (สํานักปลัด)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
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สุด ที่ ม0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนว
ทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสุนัข
และแม้ว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ อัครราชกุมารี

ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก อาทิเชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการ
ดําเนินงาน  คาน้ํายาเคมี  คาน้ํามันโซลา คาน้ํามันเบนซิน คา
ทรายอะเบท คาจ้างเหมาบริการในการฉีดพนหมอกควัน คาป้าย
โครงการ คาเอกสารประชาสัมพันธ และอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
รณรงคป้องกันโรคติดตอตางๆ เป็นต้น (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 96) (สํานักปลัด)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 2742 เรื่อง การเน้นย้ํามาตรการควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)

จํานวน 600,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) อาทิเชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการควบ
คุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาอาหาร คาจ้าง
เหมาบริการ คาจัดสถานที่ คาเต็นท คาเครื่องเสียง คาป้าย
โครงการ เป็นต้น (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 6) (สํานักปลัด)
- ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1727 ลงวันที่ 21
 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการป้องกัน และควบ
คุมโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะ สําหรับจายเป็นคาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาจัดสถาน
ที่ คาเครื่องเสียง คายานพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม คาป้ายโครงการ เป็นต้น (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561-2565 หน้า 106) (สํานักปลัด)         
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง การขับ
เคลื่อนนโยบายการรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูล
ฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การ
พัฒนาและขับเคลื่อนการลดกาซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะ
เปียก ลดโลกร้อนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การสง
เสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยก
ขยะ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฯ เพื่อดําเนิน
การจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีดสุนัขและแมว เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 - บาท โดยจัดสรรตาม
จํานวนประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของใน
เขตตําบลหนองแวง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 103) (สํานักปลัด)        
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- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนว
ทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/4042 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง นโยบายการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง การกําหนด
อัตราคาอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แกสุนัข
และแมว ตามโครงกรสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ตร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3
/ว235 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความรวมมือดําเนิน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็ง
และยั่งยืน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความ
รวมมือออกประกาศกําหนดเขตท้องที่ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้แกสัตวควบคุมโดยไมเสียคาธรรมเนียม ตาม
มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
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- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ ม0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับ
สัตว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน เรื่อง โรคเอดสและการ
ป้องกันการตั้งครรภในวัยเรียน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้
ความรู้กับเด็กและเยาวชน เรื่อง โรคเอดสและการป้องกันการตั้ง
ครรภในวัยเรียน อาทิเชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุในการฝึกอบรม คาเครื่อง
เสียง คาจัดสถานที่ และอื่นๆ เป็นต้น (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 97) (สํานักปลัด)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เพื่อจัดสรรให้หมูบ้านใน
เขตตําบลหนองแวง หมูบ้านละ 20,000.- บาท จํานวน 22 หมู
บ้าน รวมเป็นเงิน 440,000 - บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ 2561 - 2565 หน้า 105) (สํานักปลัด)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 231,020 บาท
งบบุคลากร รวม 211,020 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 211,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 211,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล 
1. เงินเดือนนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา            
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือประชาชนด้านการการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย การสังคมสงเคราะห การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และการชวยเหลือกรณีนอก
จากด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง (สํานักปลัด) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 101) (สํานักปลัด)     
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับ
ที่1 พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2561 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0810
./ว 6878 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น        
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 287,112 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวารสาร จัดพิมพวารสาร สิ่งพิมพเพื่อจาย
เป็นคาถายเอกสาร คาเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาสําเนา
แบบพิมพตางๆ
เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน สิ่งพิมพ และป้ายโฆษณาตาง ๆ 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาจ้างเหมาบันทึก
ข้อมูล เป็นต้น
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ําประปา
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหารท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล สมาชิกสภาฯ และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดิน
ทางไปราชการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล และผู้ที่มีสิทธิเบิกคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตางๆ           
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน ดินสอ ปากกา น้ํายาลบคําผิด หมึก กระดาษ ปก
ใส สันปกเอกสาร ผงหมึกถายเอกสาร กาว แบบพิมพ ธงชาติ ธง
เฉลิมพระเกียรติ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สมุดบัญชี คลิ
ปหนีบ ลวดเสียบ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จายเป็นคา
ซอมแซมทรัพยสินที่เป็นสมบัติขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแวง อาทิเชน ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ  ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า  หลอด
วิทยุทรานซิตเตอร  และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรก
เกอร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เพื่อจายเป็นคาซอมแซม
ทรัพยสินที่เป็นสมบัติขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
แวง อาทิเชน ไม้ตางๆ ทินเนอร แปรงทาสี ปูนขาว ปูน
ซีเมนต บล็อก ชะแลง เลื่อย เหล็กเส้น ทอน้ํา และ
อุปกรณ ประปา ตะปู สีตางๆ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ เชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล (Diskette ) เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพหรือแถบ
พิมพ สําหรับพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอรและอินเจ็ท  แผนกรองแสง  กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล  แผงแป้น อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board)  
เมาส ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 67,112 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,112 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 15,000 บาท

1) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 3 ตู้ ๆละ 5,000
 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
- ทําจากแผนเหล็กหนา 0.5 มิล ปั้นขั้นรูป
- ขนาดตู้ 121.8x 40.6 x 87.8 ซม.
-กระจกใสหนา 3 มิล 
-มือจับเป็นแบบฝังพร้อมกุญแจ ทนทานแข็งแรง
- รางลิ้นชักทําจากเหล็กหนา ตัดพับปั้มขั้นรูป
- ลูกล้อลิ้นชักทําจากไนลอนอยางดี
- มีแผนชั้นวาง 2 แผน พร้อมตะขอ
(ราคาและคุณลักษณะตามราคาท้องตลาด)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องวัดระยะเลเซอร จํานวน 4,040 บาท

Pumpkin พัมคิน เครื่องวัดระยะเลเซอร 100
เมตร รุน LDM-100A จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,040
.- บาท
(ราคาและคุณลักษณะตามราคาท้องตลาด)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ตลับเมตร จํานวน 873 บาท

Pumpkin ตลับเมตรแสตนเลส หุ้มยาง ยาว 5
 เมตร รุนTSM 5025 จํานวน 3 ชิ้น ราคาชิ้นละ 291.- บาท รวม
เป็นเงิน 873.- บาท
(ราคาและคุณลักษณะตามราคาท้องตลาด)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เทปเหล็กวัดที่ดิน จํานวน 2,199 บาท

เทปเหล็กวัดที่ดิน(50 เมตร) เทปวัดระยะ ตราฟักทองตลับเมตรวัด
ที่ดิน เทปเหล็กหุ้มเบอร ตลับเมตรยาว
PUMPKIN measure tape (50m) จํานวน 1 ชิ้น ราคาชิ้น
ละ 2,199.- บาท
(ราคาและคุณลักษณะตามราคาท้องตลาด)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000
 บาท จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 coer) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณฯนาสฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน1หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB   
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
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  1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนิ้อย 2 GB หรือ
  2)  มีหนวยประมาลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
  3)  มีหนวยประมาลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิดDDR4 มีขนาดไมน้อย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครื่อขาย (Network lnterface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา1ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

(2) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล ราคา 23,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
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  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด SATA หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุมน
 ้อยกวา 250 GB จํานวน1หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) 1หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
เดือน ธันวาคม 2563)
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 130,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคม
ตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมตําบล การจัดประชุมเวทีประชาคม
ตําบลในโอกาสตาง ๆ เพื่อสนองตอบตอแนวนโยบายของ
จังหวัด รัฐบาล และตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน การจัดประชุมประชาคมตําบลเพื่อการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น การจัดประชุมประชาคมตําบลเพื่อดําเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การจัดประชุมประชาคมตําบลเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน เป็นต้น สําหรับจายเป็นคา
เครื่องเขียนแบบพิมพ คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง คายาน
พาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้าย เป็นต้น (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 151) (สํานักปลัด)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
สูการพัฒนาท้องถฐและจังหวัดแบบบูรณาการ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แนว
ทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการรักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรัษน้ํา รักษป่า รักษาแผน
ดิน อาทิเชน คาจัดซื้อทราย คาจัดซื้อกระสอบทราย ดิน และวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฯเป็นต้น (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 95) (สํานักปลัด)
- ตามพระราชบัญญัติกําหนดและชัฐตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับกลุมสตรีในตําบลหนองแวง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพเพื่อเสริมราย
ได้และการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้กับกลุม
สตรี เชน คาเชาที่พัก คาจ้างเหมารถ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุฝึกอบรม คาเครื่อง
เสียง คาจัดเตรียมสถานที่ คาป้าย และคาใช้จายอื่น ๆ เป็น
ต้น (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 95
) (สํานักปลัด)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

วันที่พิมพ : 10/5/2565  13:17:06 หน้า : 89/116



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 545,520 บาท
งบบุคลากร รวม 500,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 500,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 305,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล 
1. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา              
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา                     
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ, คาเงิน
รางวัล, คาอาหารกลางวัน, คาเครื่องดื่ม,คาป้าย,คาจ้างเหมาสถาน
ที่และอื่นๆ เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ  ปรากฏในแผนศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หน้า 70)  (กองการศึกษา)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดชื้อ ชื้อวัสดุ,คาเบี้ยเลี้ยง,คา
พาหนะ,คาเชาที่พัก,คาวิทยากร, อุปกรณ,คาเงินรางวัล, คาเครื่อง
ดื่ม,คาป้าย,คาจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น ปรากฏในแผน
งานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 97) (กองการศึกษาฯ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดชื้อ ชื้อวัสดุ,คาเบี้ยเลี้ยง,คา
พาหนะ,คาเชาที่พัก,คาวิทยากร, อุปกรณ,คาเงินรางวัล,คา
อาหาร,อาหารวางและเครื่องดื่ม,คาป้าย,คาเครื่องขยายเสียง,คา
จ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565หน้า 97) (กองการศึกษาฯ)           
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557    

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ, คาเงิน
รางวัล , คาน้ําดื่ม,คาป้าย,คาตอบแทนกรรมการตัดสิน ,คาจ้าง
เหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น ( ตั้งจายเงินรายได้ ) ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 187) (กองการศึกษาฯ) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 93,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 93,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 93,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ, คาน้ําดื่ม,คา
ป้าย,คาจ้างเหมาจัดสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186)  (กองการศึกษาฯ) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญของ
โลก

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ, คาเครื่องดื่ม,คา
ป้าย,คาจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186) (กองการศึกษาฯ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสงเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ, คาเงิน
รางวัล , คาเครื่องดื่ม,คาป้าย ,คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน,คาจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็นต้น (เป็นไปตามแผน
พัฒนาตําบลพ.ศ. 2561-2565 หน้า 186) (กองการศึกษาฯ)  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการสงเสริมสนับสนุนประเพณีวันสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ, คาเงิน
รางวัล , คาน้ําดื่ม,คาป้ายคาจ้างเหมาจัดสถานที่และอื่นๆ เป็น
ต้น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 186) (กองการศึกษาฯ)            
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสงเสริมสนับสนุนประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดชื้อวัสดุ, อุปกรณ, คาเงิน
รางวัล , คาน้ําดื่ม,คาป้าย,คาจ้างเหมาสถานที่และอื่นๆ เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 185) (กองการ
ศึกษาฯ) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,197,080 บาท

งบบุคลากร รวม 942,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 942,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 657,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล 
1. เงินเดือนผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา             
2. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ( ของพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก. อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ อํานวยการ บริหาร 
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป                     
1. คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป/คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา   
                     
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 254,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 254,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
งานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออก
แบบหรือควบคุมกอสร้าง  ดังนี้
1. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสร้าง
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 

วันที่พิมพ : 10/5/2565  13:17:06 หน้า : 101/116



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้ที่มีสิทธิได้เบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
- ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน 
- ตามหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งานก่อสร้าง รวม 6,111,160 บาท
งบบุคลากร รวม 492,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 492,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล 
1. เงินเดือนนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา            
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจ
จายได้ พ.ศ. 2559  
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566
 และที่แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน 
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก. อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 307,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา                     
2. คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ชวยนายชาง
โยธา จํานวน 1 อัตรา            
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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งบลงทุน รวม 5,588,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,588,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างงานถมดินคันทาง บ้านห้วยทราย หมูที่ 7 จํานวน 306,700 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
สายบ้านห้วยทราย - บ้านวังทรายทอง ชวงทอลอดเหลี่ยมเดิม หมู
ที่ 7 บ้านห้วยทราย ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร ดินถมสูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร (SIED SLOPE = 1 : 1) งานวางทอ
ลอด จํานวน 2 จุด ขนาดและระยะตามรายการกอสร้าง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 13) (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านไทยสามัคคี หมูที่ 14 จํานวน 346,000 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
จากฝายน้อย - คอสะพาน ชวงที่ 1 หมูที่ 14 บ้านไทย
สามัคคี ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 116
 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 14)  (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านน้อยหนองแวง  หมูที่ 
12

จํานวน 385,400 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
สายกลางบ้าน หมูที่ 12 บ้านน้อยหนองแวง ตําบลหนอง
แวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา จากบ้านนาย
คะนอง กองนอก - ทางแยกถนน หมูที่ 1 
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 167
 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 10) (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนเต็ง หมูที่ 6 จํานวน 432,200 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
จากบ้านนายระพิน สิทธิขุนทด - ถนนลาดยางเดิม หมูที่ 6 บ้าน
โนนเต็ง ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ
จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
1.ถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 135
 เมตร (SIDE : SLOPE = NO SLOPE)
2.ถมดินคันทาง กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 70 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (SIDE : SLOPE = 1:1) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 4) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านปรางคกุญชร หมูที่ 
17

จํานวน 291,200 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
จากบ้านนางสมพาร หนูน้อย - สระน้ํา อบต. ลูกที่ 1 หมูที่ 17
 บ้านปรางคกุญชร ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 145
 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 14) (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านวังสมบูรณ  หมูที่ 18 จํานวน 532,500 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
สายกลางบ้าน (หน้าโรงเรียน) จากโรงเรียน - บ้านนายวีระ หมู
ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 150
 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 15) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสะพานหิน หมูที่ 8 จํานวน 437,600 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
ซอย 1 จากลาดยาง - ถังประปา หมูที่ 8 บ้านสะพานหิน ตําบล
หนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 82
 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
ซอย 2 จากบ้านนางมณี เนียมสําเภา - หน้าวัด  หมูที่ 8 บ้าน
สะพานหิน ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 114
 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 5-6) (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองหว้า  หมูที่ 11 จํานวน 304,600 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
สายทางเข้าหมูบ้าน (ชวงบ้านนายรุง หนูเย็น ถึงสามแยกบ้านนาย
คํา มอมขุนทด) หมูที่ 11  บ้านหนองหว้า ตําบลหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ระยะทางยาว 102
 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 9) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 13 จํานวน 414,300 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
จากศาลาประชาคมหมูบ้าน ไปทางบ้านนายหยุย ดีสุด หมูที่ 13
 บ้านวังทรายทอง ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 139
 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 13) (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระบือ หมูที่ 4 จํานวน 528,600 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
ตอเนื่องจากสนามฟุตบอล จากบ้านนายมืด - บ้านนายธีรพงศ หมู
ที่ 4 บ้านโคกกระบือ ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 150
 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 2) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมูที่ 5 จํานวน 198,900 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
จากถนนลาดยางเดิม - บ้านนายประมวล หมูที่ 5 บ้านโนน
ทอง ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
1. ถนน ค.ล.ส.กว้าง 3.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
2. ถมดินคันทาง กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 15 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร (SIDE SLOPE = 1:1)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 3) (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหลวง หมูที่ 
9

จํานวน 342,000 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
1. ซอย 1 บ้านนางสํารวย แก้ววงศตระกูล
หมูที่ 9 บ้านหนองบัวหลวง ตําบลหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 40
 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
2. ซอย 2 บ้านนายชัยวัฒน ลือกําลัง 
หมูที่ 9 บ้านหนองบัวหลวง
ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 85
 เมตร  (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 7-8) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้น้ําล้นผาน และกอสร้าง
ถมดินคันทาง บ้านโนนทอง หมูที่ 5

จํานวน 215,500 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
ทางไปสระทาชัน หมูที่ 5 บ้านโนนทอง ตําบลหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
1. ถนน ค.ล.ส. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30
 เมตร ไหลทาง ค.ส.ล. กว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว 30
 เมตร หนา 0.15 เมตร
2. กอสร้างถมดินคันทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 71
 เมตร หนา 1.00 เมตร และกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.50 เมตร  (SIDE SLOPE = 1:1)
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 15) (กองชาง)

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม ทํามุม 45 องศา กับแนวตั้งฉากแนว
ทาง บ้านห้วยทราย หมูที่ 7

จํานวน 161,000 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
หมูที่ 7 บ้านห้วยทราย ตําบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
กอสร้างทอลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 เมตร x 1.80 เมตร ความ
ยาว 6.00 เมตร ทํามุม 45 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 13) (กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา บ้านหนองแวง หมูที่ 1 จํานวน 563,100 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
ซอย 1 จาก ศาลาประชาคมเกา - สามแยกหน้าวัด  บ้านหนอง
แวง หมูที่ 1 บ้านหนองแวง อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
ชวงที่ 1  รางระบายน้ําฝาตะเเกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทางยาว 62 เมตร
ชวงที่ 2 รางระบายน้ําฝาตะเเกรงเหล็ก 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทางยาว 123
 เมตร
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 14) (กองชาง)

โครงการกอสร้างห้องน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง จํานวน 69,000 บาท

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง ตําบลหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
กอสร้างกอสร้างห้องน้ํา สูง 2 เมตร ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 6
 ตารางเมตร  
 

 
เงินชดเชยคางานสิ่งกอสร้าง (คา K ) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาปรับราคา
ได้ กรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 180,720 บาท

งบบุคลากร รวม 180,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล 
1. เงินเดือนนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา              
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจ
จายได้ พ.ศ. 2559  
- ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่า หญ้าแฝก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการปลูกต้นไม้ เป็นคาดําเนิน
งานจัดซื้อคาพันธุไม้ คาไถ คาเกรดเกลี่ยปรับแตงสถานที่ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาขน
สง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 200) (สํานักปลัด)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาจัดซื้อพันธุพืช คาดิน คาปุ๋ย วัสดุอุปกรณที่ใช้ในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชตามโครงการฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 200) (สํานักปลัด)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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