
  



 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

เขต/อ าเภอ เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ม.3 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ซอย- ถนน- แขวง/ต าบล หนองแวง 

เขต/อ าเภอ เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 

      

      

พื้นที่ 62.80 ตารางกิโลเมตร 

      

ประชากรทั้งหมด 7,840 คน 

ชาย 3,852 คน 

หญิง 3,988 คน 

      

      

  ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 

ข้อมูลเบื้องต้นของอปท  
ส่วนที่ 1  

ค าแถลง  
ค าแถลง : รายละเอียดค าแถลง  
ค าแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ  
ค าแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  

ส่วนที่ 2  
บันทึกหลักการและเหตุผล  

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน  
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน  
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล  

รายงานประมาณการรายรับ  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  
รายงานประมาณการรายจ่าย  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  

ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  
แผนงานสาธารณสุข  
แผนงานสังคมสงเคราะห์  
แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
แผนงานการเกษตร  

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
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ส่วนที่ 1 
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสยั  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
          
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
  1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 30,288,944.98 บาท 
      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 58,125,118.90 บาท 
      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 13,095,314.48 บาท 
      1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 
รวม 0.00 บาท 
      1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 20,285.00 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
    2.1 รายรับจริง จ านวน 43,443,981.27 บาท ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร     จ านวน       42,231.01 บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน       81,224.90 บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน     165,544.52 บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน     0.00 บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน     100,999.59 บาท 
      หมวดรายได้จากทุน    จ านวน               0.00 บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 18,040,429.24 บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน 25,013,552.01 บาท 
   2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,177,000.00 บาท 
   2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 35,232,718.23 บาท ประกอบด้วย 
      งบกลาง   จ านวน 14,374,676.04 บาท 
      งบบุคลากร  จ านวน 12,340,897.50 บาท 
      งบด าเนินงาน  จ านวน   4,394,404.69 บาท 
      งบลงทุน   จ านวน   2,271,900.00 บาท 
      งบเงินอุดหนุน  จ านวน   1,850,840.00 บาท 
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      งบรายจ่ายอื่น  จ านวน     0.00 บาท 
    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,140,000.00 บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 0.00 บาท 
   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
    2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 28,084.24 161,290.00 177,500.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 154,632.80 165,905.00 141,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 247,171.85 230,000.00 230,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 108,281.86 120,600.00 90,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 12,710.00 50,000.00 5,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 550,880.75 727,795.00 644,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดภาษีจัดสรร 19,482,631.94 21,617,407.00 21,566,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

19,482,631.94 21,617,407.00 21,566,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,877,278.00 29,000,000.00 30,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28,877,278.00 29,000,000.00 30,000,000.00 

รวม 48,910,790.69 51,345,202.00 52,210,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 1. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 16,373,706.50 18,740,200.00 18,720,169.00 

  งบบุคลากร 14,861,762.00 16,510,704.00 16,996,526.00 

  งบด าเนินงาน 5,139,289.57 7,065,248.00 8,108,705.00 

  งบลงทุน 2,518,400.00 6,261,050.00 5,698,100.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,482,021.07 2,768,000.00 2,686,500.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,375,179.14 51,345,202.00 52,210,000.00 
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ส่วนที่ 2 
ข้อบัญญัต ิ

เรื่อง 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรา่งข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

อ าเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,486,920 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,155,480 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 7,850,905 

  แผนงานสาธารณสุข 1,499,216 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,637,810 

  แผนงานเคหะและชุมชน 103,500 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 133,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 230,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,712,360 

  แผนงานการเกษตร 680,640 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 18,720,169 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 52,210,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสยั  จังหวัดร้อยเอ็ด 

แผนงานงบกลาง 
              งาน 

งบกลาง รวม 
   งบ   

   งบกลาง 18,720,169 18,720,169 
       งบกลาง 18,720,169 18,720,169 
           แผนงานบริหารงานทั่วไป 

              งาน 
งานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

งานบริหารงาน
คลัง 

งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

ภายใน 
รวม 

งบ 
  

งบบุคลากร 6,435,960 677,520 1,734,420 355,320 9,203,220 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,679,120 0 0 0 2,679,120 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,756,840 677,520 1,734,420 355,320 6,524,100 

งบด าเนินงาน 2,307,000 99,000 519,000 59,000 2,984,000 

    ค่าตอบแทน 550,000 70,000 80,000 53,000 753,000 

    ค่าใช้สอย 1,210,000 23,000 394,000 0 1,627,000 

    ค่าวัสด ุ 320,000 6,000 40,000 6,000 372,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 227,000 0 5,000 0 232,000 

งบลงทุน 184,100 0 77,600 0 261,700 

    ค่าครุภัณฑ์ 184,100 0 77,600 0 261,700 

งบเงินอุดหนุน 38,000 0 0 0 38,000 

    เงินอุดหนุน 38,000 0 0 0 38,000 

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
              งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รวม   
งบ 

  

  งบบุคลากร 0 1,393,980 1,393,980 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,393,980 1,393,980 
  งบด าเนินงาน 233,000 176,000 409,000 
      ค่าใช้สอย 233,000 5,000 238,000 
      ค่าตอบแทน 0 30,000 30,000 
      ค่าวัสด ุ 0 141,000 141,000 
  งบลงทุน 0 352,500 352,500 
      ค่าครุภัณฑ์ 0 352,500 352,500 
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แผนงานการศึกษา 
              งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
งานระดับ

มัธยมศึกษา 
รวม  งบ   

 งบบุคลากร 653,820 2,416,380 0 3,070,200 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 653,820 2,416,380 0 3,070,200 
 งบด าเนินงาน 97,000 2,406,705 50,000 2,553,705 
     ค่าตอบแทน 22,000 5,000 0 27,000 
     ค่าใช้สอย 55,000 1,025,125 50,000 1,130,125 
     ค่าวัสด ุ 20,000 1,331,580 0 1,351,580 
     ค่าสาธารณูปโภค 0 45,000 0 45,000 
 งบลงทุน 22,000 0 0 22,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 0 22,000 
 งบเงินอุดหนุน 0 2,205,000 0 2,205,000 
     เงินอุดหนุน 0 2,205,000 0 2,205,000 
         แผนงานสาธารณสุข 

              งาน 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน 
รวม   

งบ 
  

  งบบุคลากร 190,800 171,816 362,616 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 190,800 171,816 362,616 
  งบด าเนินงาน 19,000 680,000 699,000 
      ค่าตอบแทน 5,000 5,000 10,000 
      ค่าใช้สอย 8,000 642,000 650,000 
      ค่าวัสด ุ 6,000 33,000 39,000 
  งบลงทุน 19,600 118,000 137,600 
      ค่าครุภัณฑ์ 19,600 118,000 137,600 
  งบเงินอุดหนุน 0 300,000 300,000 
      เงินอุดหนุน 0 300,000 300,000 
          แผนงานสังคมสงเคราะห ์

              งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสงัคม

สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

รวม   
งบ 

  

  งบบุคลากร 884,810 0 884,810 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 884,810 0 884,810 
  งบด าเนินงาน 427,000 320,000 747,000 
      ค่าตอบแทน 154,000 0 154,000 
      ค่าใช้สอย 223,000 320,000 543,000 
      ค่าวัสด ุ 50,000 0 50,000 
  งบลงทุน 6,000 0 6,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 6,000 0 6,000 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
              งาน 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 
   งบ   

   งบเงินอุดหนุน 103,500 103,500 
       เงินอุดหนุน 103,500 103,500 
           แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

              งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม 

   งบ   

   งบด าเนินงาน 123,000 123,000 
       ค่าใช้สอย 123,000 123,000 
   งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 
       เงินอุดหนุน 10,000 10,000 
           แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

              งาน งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม   งบ   

  งบด าเนินงาน 150,000 50,000 200,000 
      ค่าใช้สอย 150,000 50,000 200,000 
  งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 
      เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

              งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม   งบ   

  งบบุคลากร 1,671,060 0 1,671,060 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,671,060 0 1,671,060 
  งบด าเนินงาน 322,000 2,000 324,000 
      ค่าตอบแทน 42,000 0 42,000 
      ค่าใช้สอย 75,000 2,000 77,000 
      ค่าวัสด ุ 205,000 0 205,000 
  งบลงทุน 0 4,717,300 4,717,300 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,717,300 4,717,300 
          แผนงานการเกษตร 

              งาน งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

รวม   งบ   

  งบบุคลากร 410,640 0 410,640 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 410,640 0 410,640 
  งบด าเนินงาน 29,000 40,000 69,000 
      ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000 
      ค่าใช้สอย 10,000 40,000 50,000 
      ค่าวัสด ุ 14,000 0 14,000 
  งบลงทุน 0 201,000 201,000 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 201,000 201,000 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

                     โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเกษตรวิสัย 

 
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 52,210,000 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 52,210,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

      แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,486,920 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,155,480 

ดา้นบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 7,850,905 

  แผนงานสาธารณสุข 1,499,216 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,637,810 

  แผนงานเคหะและชุมชน 103,500 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 133,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 230,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,712,360 

  แผนงานการเกษตร 680,640 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
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  แผนงานงบกลาง 18,720,169 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 52,210,000 

      
 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

      งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

      

 

ข้อ 6 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน       
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ข้อ 7 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงมีหน้าที่
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

    

  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

 

   

 

       (ลงนาม)  ส.ต.ต............................................ 

   
(ปรีชา  ปามา) 

   

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

อนุมัติ 
 

    

    

(ลงนาม).................................................. 
 

(นายอภิชาต  อารีย์พัฒนไพบูลย์) 
 

ต าแหน่ง นายอ าเภอเกษตรวิสัย 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสยั  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

หมวดภาษีอากร           

     ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 89,843.57 140.00 5,000.00 -100.00 0.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 78,409.16 0.00 0.00 0.00 0.00 

     ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 0.00 14,664.24 143,590.00 14.77 164,800.00 

     ภาษีปา้ย 12,700.00 13,280.00 12,700.00 0.00 12,700.00 

รวมหมวดภาษีอากร 180,952.73 28,084.24 161,290.00  177,500.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

        

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,484.10 1,513.20 1,484.00 1.08 1,500.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ใบอนุญาตการพนัน 

0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 

     ค่าธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 9 

63,462.00 63,399.60 63,462.00 0.06 63,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

10,709.00 1,323.00 10,709.00 2.72 11,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีน
พาณิชย ์

750.00 540.00 750.00 33.33 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้ ามนัเชื้อเพลิง 

0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

     ค่าปรับการผดิสัญญา 36,071.00 13,755.00 25,000.00 -40.00 15,000.00 
     ค่าใบอนุญาตรบัท าการเก็บขน
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

60,200.00 62,300.00 50,000.00 -30.00 35,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

426.00 642.00 1,500.00 0.00 1,500.00 

     ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ 1,100.00 1,100.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 184,202.10 154,632.80 165,905.00  141,500.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

และใบอนุญาต 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         

     ดอกเบี้ย 226,716.00 247,171.85 230,000.00 0.00 230,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 226,716.00 247,171.85 230,000.00  230,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 500.00 -100.00 0.00 

     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 107,000.00 0.00 20,000.00 -50.00 10,000.00 

     ค่ารับรองส าเนาและถา่ยเอกสาร 60.00 15.00 100.00 -100.00 0.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 92,135.00 108,266.86 100,000.00 -20.00 80,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 199,195.00 108,281.86 120,600.00  90,000.00 

หมวดรายได้จากทุน         

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ 0.00 12,710.00 50,000.00 -90.00 5,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 12,710.00 50,000.00  5,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร         

     ภาษีรถยนต ์ 322,938.60 323,081.40 340,000.00 -11.76 300,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

9,878,094.25 9,177,211.89 9,900,000.00 0.00 9,900,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

2,907,043.29 2,890,955.16 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 54,574.37 69,738.68 65,000.00 0.00 65,000.00 

     ภาษีสรรพสามติ 6,886,933.17 5,963,995.09 6,886,934.00 -0.10 6,880,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปา่ไม ้

1,027.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 55,571.75 53,966.88 58,737.00 -1.25 58,000.00 

     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 60,758.28 53,021.84 60,000.00 0.00 60,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

1,006,753.00 949,641.00 1,103,736.00 -0.34 1,100,000.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้้ าบาดาล 2,550.00 1,020.00 2,000.00 0.00 2,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,176,243.71 19,482,631.94 21,617,407.00  21,566,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         

     เงินอุดหนุนทั่วไป 28,516,734.00 28,877,278.00 29,000,000.00 3.45 30,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,516,734.00 28,877,278.00 29,000,000.00  30,000,000.00 

รวมทุกหมวด 50,484,043.54 48,910,790.69 51,345,202.00   52,210,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

      

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 52,210,000  บาท  แยกเป็น 
 

  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 177,500 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 164,800 บาท 

    

ประมาณการรับตามจัดสรร ตามหนั งสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นท่ี มท 0808.3/ว 1626 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564 เงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ให้แก่อปท.ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 

  

  
ภาษีป้าย จ านวน 12,700 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 141,500 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จ านวน 63,500 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 11,000 บาท 

    ประมาณไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   
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ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 15,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 35,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 230,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 230,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 90,000 บาท 

  
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการไว้ในการที่จะได้รับรายได้ในส่วนนี้   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 80,000 บาท 

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไว้ว่าจะมีรายรับในส่วนนี้   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,566,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 300,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,900,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   
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ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 3,200,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 65,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 6,880,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 58,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 60,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 1,100,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 30,000,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 30,000,000 บาท 

    
ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

    

          ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,210,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 

 
งบกลาง รวม 18,720,169 บาท 

  
งบกลาง รวม 18,720,169 บาท 

   
งบกลาง รวม 18,720,169 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 221,340 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง) ในอัตรา
ร้อยละห้าหรืออัตราที่กองทุนประกันสังคมก าหนดของค่าจ้างพร้อม
กับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันหรือ
อัตราที่กองทุนประกันสังคมก าหนดให้กับส านักงานประกันสังคม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 36,029 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่
ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการ
ท างานให้แก่นายจ้าง   โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
ทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561   
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 11,439,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในการด าเนินการเพ่ือรองรับการจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สู งอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว
3090  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ 
อปท. และซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ย
ความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม        
(e-payment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 1   

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 6,104,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ ในการด าเนินการเพ่ือรองรับการจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการให้แก่คนพิการ  ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ย
ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
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และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว
3090  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ 
อปท. และซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ย
ความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(e-
payment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 1   

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 125,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับ
รองและท าการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วน 3  
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง  
- การซักซ้อมการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลว. 3 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 21 ล าดับที่ 1   

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย อันได้แก่ 
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาต
ภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น  
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติด
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เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เป็นต้น  
หากไม่ด าเนินการ อาจกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินความเดือดร้อน
แก่ประชาชนหมู่มาก  
โดยน าระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
-หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว3215  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 444,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี และมิให้น ารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 
0808.5/ว6038  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงการหัก
เงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสมทบ
เข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
และกฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2563 

      

    
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองแวง จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
อบต.หนองแวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 
2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
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รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ล าดับ
ที่ 3 

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองแวง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล หนองแวง 
ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล หนองแวง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0891.4/ว
2502 ลว 20 ส.ค. 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 71 
ล าดับที่ 2 

      

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าศพของพนักงานส่วนต าบล หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับตาม
กฎหมาย ที่จ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่
ความตายระหว่างรับราชการโดยจ่ายเป็นเงินจ านวน 3 เท่าของเงิน
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 โดย
อนุโลม 
- โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2546 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85(10) 
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เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าศพของพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับตาม
กฎหมาย ที่จ่ายให้แก่ทายาทของพนักงานจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย
ระหว่างรับราชการโดยจ่ายเป็นเงินจ านวน 3 เท่าของเงินตามมาตรา 
23 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 โดยอนุโลม 
- โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2546 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85(10) 

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,965,060 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,435,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,679,120 บาท 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 411,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แยกรายละเอียด ดังนี้ 
        (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 คน  ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท     
        (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน  ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้
และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 86 
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ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แยก
รายละเอียด ดังนี้       
     (1) เงินประจ าต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
1 คน  ในอัตราเดือนละ   1,750  บาท 
     (2) เงินประจ าต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 คน  ในอัตราเดือนละ 880 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 86 

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แยกรายละเอียด ดังนี้ 
        (1)เงินตอบแทนพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท 
        (2)เงินตอบแทนพิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 คน  ในอัตราเดือนละ  880 บาท     
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 86 
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 81,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล แยกรายละเอียดดังนี้       
 (1)ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ  7,200 บาท     
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2557 
(ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 86 

      

   

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 2,102,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แยกรายละเอียดดังนี้  
       (1)ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท  
       (2)ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท 
       (3)ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ใน
อัตราเดือนละ 7,200 บาท  
       (4)ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน 1 คน ในอัตราเดือนละ  7,200 บาท  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 86 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,756,840 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,739,480 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล สังกัดส านักปลัด จ านวน 6 อัตรา  ตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) อันได้แก่ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) หัวหน้าส านักปลัด 
(4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(5) นักจัดการงานทั่วไป(ปก./ชก.) 
(6) นักทรัพยากรบุคคล(ปก.ชก.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
อ านวยการ สังกัดส านักปลัด จ านวน 4 อัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน)  ให้แก่  
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(3) หัวหน้าส านักปลัด  
(4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (3) 
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- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 711,360 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  สังกัดส านักปลัด จ านวน 5 อัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561 -2563. และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม) อันได้แก่ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
(2) พนักงานขับรถยนต์ 
(3) นักการภารโรง 
(4) คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (3) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  สังกัด
ส านักปลัด จ านวน 3 อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) อันได้แก่ 
(1) นักการภารโรง 
(2) คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา(ทั่วไป) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (3) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
เงินอ่ืน ๆ จ านวน 84,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 ส่วนที่ 4 รายไดแ้ละรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล มาตรา 85 (3) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
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งบด าเนินงาน รวม 2,307,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 350,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัด 
(2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แ ก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ ว 2158 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2559 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลสังกัดส านักปลัด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล
สังกัดส านักปลัด ตามสิทธิ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,210,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การ
บริการส่วนต าบลหนองแวง 

จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
มีต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนต าบลหนองแวง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 37 ล าดับที่ 3 

      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อันได้แก่ 
(1) ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ  
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
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สังกัดส านักปลัด 
(3) ค่าซักฟอกค่าระวางรถบรรทุก  
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาจัดท าวารสาร อบต.หนองแวง /แผ่นพับต่างๆ 
(5) ค่าจ้างเหมาบริการเช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระค่าบริการ
ก าจัดปลวก และค่าจ้างเหมารถตู้ในการเดินทางไปราชการ  
(6) ค่าธรรมเนียมรังวัดที่สาธารณประโยชน์/การจัดท าแนวเขต
ปกครองของ อบต.ตามอ านาจหน้าที่ ฯลฯ 
(7) ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาของศาล 
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน  
(9) ก าจัด ดูดสิ่งปฏิกูล  
(10) ค่าจ้างท าและดูแลเว็บไซต์ อบต.หนองแวง การปรับปรุง
อินเตอร์เน็ต(Internet)  
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สี 
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า พรบ.รถยนต์ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย 
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(13) ค่าป้ายเตือน ส าหรับจราจร เช่น ป้าย เสาหลักแนวเขตเสาหลัก
น าโค้ง  
(14) ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
(15) อ่ืนๆ 
-  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85(4) 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น 
(1) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจกับเอกชน  
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(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจกับเอกชน 
(3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลาส าหรับ
พิธีการวันส าคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น 
(4) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีเปิดอาคารต่างๆ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนา ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัด รวมถึงค่าพาหนะของ
พยานในคดี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด
แข่งขันต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันต่างๆ เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
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ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 
-โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

    

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
(ยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจ าหน่ วยเลือกตั้ ง
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้ไปเบิกในหมวดค่าตอบแทน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 67 (9)  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4289 ลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 30 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการงานรัฐพิธี จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น ค่าพานพุ่ม ผ้ า
ระบาย สมุดลงนาม ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย การจัดซื้อธงชาติ และธง
อักษรพระนามาภิไธย(ตราสัญลักษณ์) ฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
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รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า91 ล าดับที่ 2 

    

โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ของ 
อบต.และกลุ่มต่างๆภายในเขตต าบลหนองแวง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ของ อบต.หนองแวง และกลุ่มต่างๆ ภายในเขต
ต าบลหนองแวง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 67 (9) 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 36 ล าดับที่ 2 

      

    

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสในการ
ท างาน และเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 36 ล าดับที่ 1 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแฟกซ์  
ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่ใช้ในงานบริหารทั่วไป 
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- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

   
ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของส านักปลัด ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ีพลาสติก  แปลงลบกระดาน
ด า ตรายาง ขาตั้ง(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่  พระ
บรมฉายาลักษณ์   แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม(ต่อผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจ าลอง 
กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไขกระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของส านักปลัด (ใช้ส าหรับภายในส านักงาน) 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น 
ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศ  ส าหรับวิทยุ , เครื่องรับโทรทัศน์ ,จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของส านักปลัด ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ 
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้วน้ า จานรอง 
ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอนกระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน 
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กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของส านักปลัด (ส าหรับ
ภายในส านักงาน) ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น  ไม้ต่างๆ 
ค้อน คีม  ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  โถส้วม อ่างล้างมือ  
ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของส านักปลัด ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อ
คพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
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รถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด  หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้และ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับยานพาหนะและขนส่ง 
และส าหรับเครื่องจักรกลทุกชนิดที่ใช้ในราชการ เพ่ือใช้ในกิจการงาน
ของ อบต.หนองแวง เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 
โดยเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามัน เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบีน้ ามันเครื่อง ถ่าน 
ก๊าส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ให้ใช้อัตราตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์
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บั นทึ กข้ อมู ล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact 
Disc , Digital Video Disc ,  Flash Drive)  เทปบั นทึ กข้ อมู ล (Reel 
MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key 
Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟี ดเตอร์   (Cut Sheet Feeder)  เมาส์  (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti 
virus Card,   Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ
ต่างๆ เช่น  แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 227,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับการปฏิบัติราชการ เช่น ค่าไฟฟ้าที่ท า
การองค์การบริหารสวนต าบล ค่าติดตั้งไฟฟ้า หรือค่าใช้จ่ายอัน
เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ใช้ ส าหรับการปฏิบัติราชการ ของ อบต.ค่าไฟฟ้า
ค้างจ่าย และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง และส่วนงานอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.หนองแวง 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (8) 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ทางไกลระหว่าง
ประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายรวมถึงค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ได้มา
ใช้บริการ เช่นค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (8) 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต และติดตั้งระบบ Internetของ 
อบต.หนองแวง และอยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.หนองแวง เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบต.และเพ่ือ
บริการประชาชน  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (8) 

      

   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่ เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง 
ส าหรับเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (8) 

      

  
งบลงทุน รวม 184,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 184,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีท างาน จ านวน 22,500 บาท 

      
  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างที่

ปฏิบัติงานงานราชการแบบเบาะหนัง มีพนักพิง มีเท้าแขน 2 ข้าง
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และล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ าได้ จ านวน 9  ตัว ตัวละ 2,500 บาท 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดเป็นฐานข้อมูลในการตั้งงบประมาณ 

    
เก้าอ้ีผู้บริหารส าหรับนายกและปลัด จ านวน 15,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร (นายกและปลัด อบต.
หนองแวง) จ านวน 2 ตัว ตัวละ7,900 บาท คุณลักษณะ เก้าอ้ีพนัก
สูง โครงสร้างผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงและฟองน้ าหุ้มหนัง PU/PVC 
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 100  กิโลกรัม ปรับระดับสูง-ต่ า ได้ 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดเป็นฐานข้อมูลในการตั้งงบประมาณ 

      

    
เก้าอ้ีผู้บริหารส าหรับรองปลัด/หัวหน้าส านักงานปลัด จ านวน 14,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร(รองปลัด/หัวหน้าส านักงาน
ปลัด อบต.หนองแวง) จ านวน 2 ตัวๆละ7,000 บาท คุณลักษณะ 
เก้าอ้ีพนักสูงโครงสร้างผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงและฟองน้ าหุ้มหนัง 
PU/PVC รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 100  กิโลกรัม ปรับระดับสูง-ต่ า ได้ 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดเป็นฐานข้อมูลในการตั้งงบประมาณ 

      

    
จัดซื้อตู้เอกสารส าหรับห้องนายก/ปลัด อบต. จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารตู้บานเลื่อนทึบผสมช่องโล่ง จัดเก็บได้ 
4 ชั้น เคลือบ Melamine กันน้ า และรอยขีดข่วนเช็ดท าความ
สะอาดได้ง่ายจัดเก็บเอกสารบานเลื่อนทืบพร้อมกุญแจล็อกและช่อง
โล่ง 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 80X40X156 ซม. 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดเป็นฐานข้อมูลในการตั้งงบประมาณ 

      

    
จัดซื้อโต๊ะผู้บริหารส าหรับ นายก/ปลัด อบต.หนองแวง จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับผู้บริหารส าหรับนายกและปลัด 
อบต.หนองแวง  จ านวน 2 ตัว ตัวละ 20,000 บาท  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดเป็นฐานข้อมูลในการตั้งงบประมาณ 

      

    
จัดซื้อโต๊ะผู้บริหารส าหรับ รองปลัด/หัวหน้าส านักงานปลัด จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงานส าหรับพนักงานส่วนต าบล รองปลัดและ
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.หนองแวง จ านวน 2 ตัวๆละ 6,000 บาท  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
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งบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดเป็นฐานข้อมูลในการตั้งงบประมาณ 

    
ตู้โชว์แบบสูง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์กระจกแบบทรงสูง จ านวน 1 หลัง ส าหรับ
เก็บของรางวัล ถ้วยรางวัล ใบประกาศต่างๆ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.ตัวตู้และโครงท าจากไม้เนื้อแข็ง  
2.หน้าบานกระจก 
3.ทรงสูง 
4.ขนาด 45*100*180 เซนติเมตร 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดเป็นฐานข้อมูลในการตั้งงบประมาณ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (6) 

      

    
โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะ 
ดังนี้ 
1.ท าด้วยไม้สัก 
2.มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว กว้างตัวละไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว 
3.มีฐานรองรับโต๊ะหมู่ 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (6) 

      

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
จัดซื้อผ้าม่านเวที หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองแวง จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งส าหรับติดตั้งเวที
เวทีหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองแวง  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ จึงใช้ราคาตลาดเป็นฐานข้อมูลในการตั้งงบประมาณ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (6) 
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ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เย็นขนาด 7 คิว จ านวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
1.ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุในตั้งแต่ 7 คิวบิกฟุต 
2.เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
- เป็นตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณฉบับเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (6) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (8) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการวางแผนและพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอเกษตรวิสัย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
วางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเกษตรวิสัย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  106  
ล าดับที่  7 

    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัย โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเกี่ยวกับงานรัฐพิธีที่ว่าการอ าเภอเกษตรวิสัย 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 29 ล าดับที่ 1 

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 776,520 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 677,520 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 677,520 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 395,880 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงาน
ส่วนต าบล สังกัดส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา  ตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) อันได้แก่ 
(1) หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร อ านวยการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล สังกัดส านักปลัด จ านวน 
1 อัตรา  ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
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2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) อันได้แก่ 
(1) หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 263,640 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดส านักปลัด 
จ านวน 1 อัตรา  ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) อันได้แก่ 
(1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 99,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดส านัก
ปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้
และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนต าบล สังกัดส านักปลัด 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 

   
ค่าใช้สอย รวม 23,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือเพ่ิม
องค์ความรู้ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
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โครงการจัดท าทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หรือ
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการจัดท าทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หรือเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
(1) เพ่ือจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับท้องถิ่นเพ่ือรับทราบปัญหา
และความต้องการของประชาชน 
(2) เพ่ือจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) การประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติท้องถิ่น 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว
1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) หน้าที่ 35 ล าดับที่ 1 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ในงานวางแผน
สถิติและวิชาการ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 
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ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของงานวางแผนสถิติและวิชาการ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ี
พลาสติก  แปลงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน  
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ    แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก 
กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิดเทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป 
พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติ
ข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้และ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  

      



ห น้ า  | 49 

ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่า
ติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital 
Video Disc , Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หั วพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ 
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key 
Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น 
RAM  คั ต ซี ท ฟี ด เต อ ร์  (Cut Sheet Feeder)  เม าส์  (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่ งบ๊ อกซ์  (Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (Card) เช่น Ethernet 
Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น  แบบดิสเกตต์ (Diskette)   แบบ
ฮาร์ดดิสต์   (Hard Disk) แบบซีดี รอม (CD-ROM) แบบออพติคอล   
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่  4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,331,020 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,734,420 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,734,420 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,346,440 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบลสังกัดกองคลัง ตามที่ ปรากฏในแผนอัตราก าลั งสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) จ านวน 
4 อัตรา ได้แก่ 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง 
(2) นักวิชาการคลัง(ปก./ชก.) 
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(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง.) 
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง./ชง.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งสายบริหาร  ตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน)  ให้แก่ ผู้อ านวยการกองคลัง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (3) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 345,980 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง จ านวน 
2 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) อันได้แก่ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (3) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 519,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (รางวัลประจ าปี) แก่
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วน
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ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ งให้
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี
หน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อ หรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือซื้อบ้านที่อยู่
อาศัย ให้แก่พนักงานส่วนต าบลสังกัดกองคลัง ตามสิทธิ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองคลัง ตามสิทธิ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
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ค่าใช้สอย รวม 394,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกองคลัง 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 
กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานธุรการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 
กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได ้

จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 
กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารรวมถึง
เข้าปกเย็บเล่มเอกสารต่างๆ จัดท าตรายาง หรือจ้างเหมาบริการ
อ่ืนๆ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ าธรรม เนี ยมและค่ าล งท ะ เบี ยน ต่ างๆ  เช่ น 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างสังกัดกองคลัง 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 

      

    
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษี จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ 
และจัดเก็บภาษีประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีภายในเขตพ้ืนที่
ต าบลหนองแวง เช่น ค่าเอกสารแบบพิมพ์  เอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 38 ล าดับที่ 5 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ  เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกองคลังประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น  หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบกระดานด า 
ตรายาง ขาตั้ง(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ แผ่นป้ ายชื่อส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน) พรม(ต่อผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน 
ไข ขีผ้ึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่  4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกองคลัง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
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วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิ
เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  แก้วน้ า 
จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่
นอน  ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า 
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
กองคลัง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  
เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือ
จานบั นทึ กข้ อมู ล   อุ ปกรณ์ บั นทึ กข้ อมู ล  (Diskette, Floppy 
Disk,Removable Disk, Compact Disc  , Digital Video Disc ,   
Flash Drive)  เทปบั นทึ กข้ อมู ล (Reel MagneticTape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์  
(Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เค รื่ อ งก ระจายสั ญ ญ าณ  (Hub)  แผ่ น ว งจ ร
อิเล็กทรอนิกส์  (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus 
Card,   Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 
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เช่น  แบบดิสเกตต์  (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตาไปรษณีย์ ค่าอากร 
ค่าส่งแฟกซ์ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (8) 

      

  
งบลงทุน รวม 77,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  2 ตัว ราคาตัวละ 
2,300  บาท (ราคาตลาด) 
คุณลักษณะดังนี้ 
-มีพนักพิงต่ า 
-ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน 
-สามารถปรับระดับได ้

      

    
โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต จ านวน 14,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต จ านวน  4 ตัว 
ราคาตัวละ 3,500 บาท (ราคาตลาด) 
คุณลักษณะดังนี้ 
-หน้าโต๊ะเหล็ก PVC 
-มีลิ้นชักด้านข้าง มีกุญแจล็อก 
-พร้อมกระจกปูโต๊ะ 
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โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จ านวน  3 ตัว 
ราคาตัวละ 5,000 บาท (ราคาตลาด) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- หน้าโต๊ะเหล็ก PVC 
- มีลิ้นชักด้านข้าง มีกุญแจล็อก 
- พร้อมกระจกปูโต๊ะ 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 34,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท  
 คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (6) 

      

    
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 4 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (6) 

      

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 414,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 -
2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 

      



ห น้ า  | 59 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  
งบด าเนินงาน รวม 59,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้
และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้ านให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของงานความคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
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ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง(กระดานด า) 
ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่ งขนาดเล็ก 
กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิดเทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป 
พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติ
ข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ส าหรับงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์ บั นทึ กข้ อมู ล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, 
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Compact Disc, Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หั ว พิ ม พ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้ น พิ ม พ์  (Key Board) เมนบอร์ ด  (Main Board) เมมโมรี่ ซิ ป 
(Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์   (Cut Sheet Feeder)  
เมาส์  (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ งบ๊ อกซ์  (Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็ นต้น  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล 
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 233,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 233,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 233,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.อบต.หนองแวง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เช่น อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าป้าย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (4) 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่93 ล าดับที่ 4 

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ และโครงการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด 
ประจ าปี 2565 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ย
เลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 
พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ .2562ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล สงกรานต์ ประจ าปี 2565 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจ ฯลฯ  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ล าดับที่ 2 

      

    

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “หลักสูตรจัดตั้ง 
อปพร.” 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงประจ าปีงบประมาณ 2565 
เช่น ค่าชุดฝึก อาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่ าวัสดุการฝึก และ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
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ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ล าดับ
ที ่3 

    
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน อปพร.อบต.หนองแวง จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน 
อปพร.อบต.หนองแวง ประจ าปีงบประมาณ2565 เช่น ค่าวิทยากร 
ค่ารถ ค่าป้าย ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ล าดับ
ที่ 6 

      

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,922,480 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,393,980 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,393,980 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 604,320 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล สังกัดส านักปลัด  ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 
2 อัตรา อันได้แก่ 
(1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./ชก.) 
(2) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 757,680 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  สังกัดส านักปลัด  ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) จ านวน 
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5 อัตรา อันได้แก่ 
(1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า) 2 อัตรา 
(2) พนักงานดับเพลิง จ านวน 2 อัตรา 
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 31,980 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง   สังกัด
ส านักปลัด  ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) จ านวน 5 อัตรา อันได้แก่ 
(1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ า) 2 อัตรา 
(2) พนักงานดับเพลิง จ านวน 2 อัตรา 
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 176,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดส านัก
ปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(2) เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
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การรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 

   
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์   รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 141,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง
(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์  แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่ง
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ขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ า
หมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น 
ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  ไขควง ประแจ 
แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ 
กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช   
พวงมาลัย สายพานใบพัด  หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ 
ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับยานพาหนะและขนส่ง 
และส าหรับเครื่องจักรกลทุกชนิดที่ใช้ในราชการ เพ่ือใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.หนองแวง เช่น  รถน้ าเอนกประสงค์ 
รถบรรทุก ฯลฯ โดยเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ก๊าซหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง 
น้ ามันดี เซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี
น้ ามันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ให้ ใช้ อัตราตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิ
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc , 
Flash Drive) เทปบั นทึ กข้ อมู ล  (Reel MagneticTape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์  
(Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
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Switching Box) เค รื่ อ งก ระ จ าย สั ญ ญ าณ  (Hub) แ ผ่ น ว งจ ร
อิเล็กทรอนิกส์  (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus 
Card, Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง อาทิเช่น วาล์วน้ าดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่ง
น้ า สายดับเลิง อุปกรณ์ดับไฟป้า (เช่น สายฉีด ,ถัง, ไม้ตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ดังนี้ 
1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างเติมน้ ายาเคมีถังดับเพลิง 
จ านวน 15 ถัง ถังละ 400 บาทเป็นเงิน 6,000 บาท  เพ่ือให้ถัง
ดับเพลิงมีความพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา  
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จ านวน 2 สาย 
สายละ 15,000 บาท  เป็นเงิน 30,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะสาย
ส่งน้ าดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว 3 ชั้น ข้อต่อแบบทองเหลือง  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้
และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

   
วัสดุจราจร จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งมน จ านวน 10 อันๆ ละ 4,000 บาท 
คุณลักษณะกระจกโค้งมน ขนาด 32 นิ้ว เสาเหล็ก ส้นผ่าศูนย์กลาง 
3 นิ้ว สูง 3 เมตร พร้อมติดตั้ง  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
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รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

  
งบลงทุน รวม 352,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 352,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 55,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 
บีทียู จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 27,800 บาท ซึ่งมีลักษณะพ้ืนฐาน 
ตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (8) 

      

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
จัดซื้อเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้า จ านวน 290,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครนไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  มีคุณลักษณะ
เฉพาะ  
1.เครนไฮดรอลิค สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร  
2.มีอุปกรณ์หรือระบบนิรภัยป้องกันกระเช้าตกและล็อคอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ให้อยู่ในต าแหน่งในกรณีสายไฮดรอลิครั่ว ,ขาดหรือกรณี เกิด
ขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิค  
3.เครนสามารถควบคุมการท างานได้จากอุปกรณ์การท างานทั้ง 2 
ด้านของตัวรถ  
4.เครนท างานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า 2 
ท่อน โดยยืดออก ทีละท่อนและยืดได้ออกอย่างต่อเนื่องด้วยการ
ควบคุมด้วยคันโยกเพียงอย่างเดียว แต่ละท่อนเมื่อยืดออก จนสุด
แล้วจะท าการล็อคตัวเองโดยอัตโนมัติ  สามารถยืดออกได้ทั้ ง
แนวนอนและแนวตั้ง  
5.เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา จากศูนย์กลางฐานเครน  
6.มี อุปกรณ์ เครื่องค้ ายันหรือเท้าช้างไม่น้อยกว่า 2 ชุด ติดตั้ ง
ด้านซ้ายและด้านขวา  
7.เครนสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม ที่แขนหดสุด  
8.เมื่อติดตั้งอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสเข้าที่ปลายแขน สามารถ
ยกขึ้นสูงได้ไม่น้อย กว่า 7 เมตร โดยวัดจากปากกระเช้าถึงระดับพ้ืนดิน  
9.กระเช้าท าด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขนพับ สามารถจุ

      



ห น้ า  | 70 

พนักงานได้ 1 คน 
- ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงขออนุมัติ
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

   
ครุภัณฑ์โรงงาน       

    
เครื่องตัดเหล็ก จ านวน 6,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
เฉพาะ ดังนี้ 
1.ใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ 
2.มีก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2200 วัตต์ 
3.ความเร็วตัวเปล่าไม่น้อยกว่า 2800 รอบ/นาที 
4.มีขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า (14 นิ้ว) 
- ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงขอ
อนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 772,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 653,820 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 653,820 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 439,680 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 -2566 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) จ านวน 1 อัตรา อันได้แก ่
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
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ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
อ านวยการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบลสังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี(ปีงบประมาณ 
2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 1 อัตรา อัน
ได้แก่ 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่  4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 150,720 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
จ านวน 1 อัตรา อันได้แก่ 
        (1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่  4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 21,420 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
จ านวน 1 อัตรา อันได้แก่ 
        (1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
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- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  
งบด าเนินงาน รวม 97,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามสิทธิ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 
(1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ     
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากร ให้กับบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา 
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
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(4) อ่ืน ๆ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 85 (10) 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้         
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้และ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 85 (10) 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินในการถือครอง ของ
กองศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ              
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 85 (10) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
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ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง
(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่  พระบรมฉายา
ลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ า
หมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกองการศึกษา ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ    รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  
เป็นต้น อาทิเช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด 
แก้วน้ า จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง  
ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า 
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ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy 
Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc , Flash 
Drive) เทปบั นทึ กข้ อมู ล  (Reel MagneticTape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หั วพิ ม พ์ หรื อแถบ พิ ม พ์ ส าห รั บ เครื่ องพิ ม พ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์  
(Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เค รื่ อ งก ระ จ าย สั ญ ญ าณ  (Hub) แ ผ่ น ว งจ ร
อิเล็กทรอนิกส์  (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus 
Card, Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์  (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์   (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

  
งบลงทุน รวม 22,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล 
ราคา 22,000 บาท ส าหรับใช้งานในกองการศึกษาฯ จ านวน 1 
เครื่องๆละ 22,000 บาท   
คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้
และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (6) 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,028,085 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,416,380 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,416,380 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,013,880 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาภายใต้สังกัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 3 อัตรา อันได้แก ่
       (1) ครูช านาญการ 3 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 126,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาภายใต้สังกัดของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 3 อัตรา อัน
ได้แก่ (1) ครูช านาญการ 3 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,207,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาภายใต้สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 8 อัตรา อันได้แก่ 
        (1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 6 อัตรา  
        (2) ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 68,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาภายใต้สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 8 อัตรา อัน
ได้แก่ 
        (1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 6 อัตรา  
        (2) ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      



ห น้ า  | 78 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,406,705 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
 ในสถานศึกษาภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,025,125 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ 
(1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ     
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษาภายใต้สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
(4) ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าหรือรายการ
อ่ืนตามใบเรียกเก็บของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ ศพด. ทั้ง 4 แห่ง  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 85 (10) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565 
เช่น ค่าจ้างเหมาเต้นท์,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ,ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร,ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ,ค่าจัดซื้อของรางวัล,ค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน,ค่ารางวัล 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ ดังนี้   
1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  67 (5)    
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ.2559 
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 2) 
หน้าที่ 27 ล าดับที่ 4 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการพุทธบุตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธบุตรของนักเรียนและ
เยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแวง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ,ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร,ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม,ค่าเช่า
สถานที่,ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรมฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ ดังนี้   
1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  67 (5)(6)    
2.โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 8 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กปฐมวัย จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็ก
ปฐมวัย  อบต.หนองแวง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ,ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ,ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร,ค่าอาหาร
ว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าประกาศนียบัตร ฯลฯ        
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เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ ดังนี้   
1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  67 (5)(6)    
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
อปท. พ.ศ.2559 
3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 
ล าดับที่ 5 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้         
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้และ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 85 (10) 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่าง
โพธิ์ศรี อบต.หนองแวง ประจ าปีงบประมาณ 2565 เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ,ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร,ค่าอาหารว่าง/
เครื่องดื่ม,ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ ดังนี้   
1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  67 (5)(6)    
2.โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557       
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 2) 
หน้าที่ 27 ล าดับที่ 3 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 912,125 บาท 

      

  เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง  จ านวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 
     (1) ศพด.บ้านเหนือ        
     (2) ศพด.บ้านหนองช้าง        
     (3) ศพด.บ้านอี่เม้ง        
     (4) ศดว.สว่างโพธิ์ศรี   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันได้แก่ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี จ านวน 245 วัน 
อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
     2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าวัสดุการศึกษารายหัว)จัดสรร
ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี คนละ 1,700 บาท/ปี   
     2.2 ค่าหนังสือเรียน จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี คนละ 200/ปี   
     2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 คนละ 200/ปี  
     2.4 เครื่องแบบนักเรียน จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  คนละ 
300/ปี   
     2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี คน
ละ 430/ปี  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ ดังนี้   
  1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  67 (5)(6)    
  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562       
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0816.2/ว3924 ลง
วันที่  8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
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 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 2) 
หน้าที่ 27 ล าดับที่ 2 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,331,580 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง
(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ า
หมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
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- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,321,580 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับสถานศึกษาภายในเขต
พ้ืนที่ต าบลหนองแวง อันได้แก ่
1. ค่าอาหารเสริม(นม) ใหักับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล 
และเด็กประถมศึกษาปีที่1 ถึง 6 ในอัตราคนละ 7.37 บาท ซึ่งได้แก่ 
   (1) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 260 วัน  
        (1.1) โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง        
        (1.2) โรงเรียนบ้านเหนือ        
        (1.3) โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล        
        (1.4) โรงเรียนบ้านอี่เม้ง        
        (1.5) โรงเรียนบ้านหนองช้าง        
        (1.6) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง        
   (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวง จ านวน 4 ศูนย์ จ านวน 260 วัน 
        (2.1) ศพด.บ้านเหนือ        
        (2.2) ศพด.บ้านหนองช้าง        
        (2.3) ศพด.บ้านอี่เม้ง        
        (2.4) ศดว.สว่างโพธิ์ศรี  
2. วัสดุงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติงานตามภารกิจหรืออ านาจ
หน้าที่ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกนัภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม 
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ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด 
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส 
เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ ดังนี้   
  1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  67 (5)(6)    
  2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0816.2/ว3924 ลง
วันที่  8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 2) 
หน้าที่ 27 ล าดับที่ 1 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น 
ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจาน
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  อุ ป ก ร ณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  (Diskette, Floppy 
Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc , Flash 
Drive) เทปบั นทึ กข้ อมู ล  (Reel MagneticTape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หั วพิ ม พ์ หรื อแถบ พิ ม พ์ ส าห รั บ เครื่ องพิ ม พ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์  
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(Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เค รื่ อ งก ระ จ าย สั ญ ญ าณ  (Hub) แ ผ่ น ว งจ ร
อิเล็กทรอนิกส์  (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus 
Card, Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับการปฏิบัติราชการ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า หรือค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ใช้ ส าหรับการปฏิบัติ
ราชการ ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกิน
สิทธิของสถานศึกษาภายใต้สังกัดอบต.หนองแวง 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (8) 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต และติดตั้งระบบ Internetของ 
สถานศึกษาภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (8) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,205,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,205,000 บาท 

   
เงนิอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,205,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก
ประถมศึ กษ าปี ที่ 1  ถึ ง  6  ให้ กั บ  โรงเรี ยนสั งกั ดส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน ใน
อัตรามื้อละ 21  บาทต่อคน จ านวน 200 วัน ดังนี้ 
     (1) โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง        
     (2) โรงเรียนบ้านเหนือ        
     (3) โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล        
     (4) โรงเรียนบ้านอี่เม้ง        
     (5) โรงเรียนบ้านหนองช้าง        
     (6) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง        
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ ดังนี้   
  1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  67 (5)(6)    
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 4750  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563        
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.0816.2/ว3924 ลง
วันที่  8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ล าดับที่ 4 

      

 
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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โครงการค่ายพุทธธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธธรรมตามแนววิถี
พุทธ ประจ าปี 2564 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ,ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหาร,ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม,ค่าเช่าสถานที่,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรมฯลฯ 
         เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 
         1. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  67 (5)(6)    
          2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 9 
          3. โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 
แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 229,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 190,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 190,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 190,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดส านักปลัด 
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 1 อัตรา อันได้แก่ 
        (1) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 19,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
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แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

   
ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา ต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง งาน
สาธารณสุข 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ ในงานบริหารทั่วไป
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เกี่ยวกับสาธารณสุข 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

   
ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของงานสาธารณสุข ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบ
กระดานด า ตรายาง ขาตั้ง(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ    แผ่นป้ายชื่อส านักงาน 
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง 
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน 
ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
งานสาธารณสุข ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  
อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc 
, Flash Drive) เทปบั นทึ กข้อมู ล (Reel MagneticTape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM    คัตซีทฟีด
เตอร์  (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus 
Card, Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์  (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์   (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

      

  
งบลงทุน รวม 19,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      
  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน

จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในงานสาธารณสุข 
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คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (8) 

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าจ านวน 1 เครื่อง 
ส าหรับงานสาธารณสุข 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (8) 

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,269,816 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 171,816 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 171,816 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 161,520 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดส านักปลัด 
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 1 อัตรา อันได้แก่ 
        (1) พนักงานขับรถกู้ชีพ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 10,296 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
สั งกั ดส านั กป ลั ด  ต ามที่ ป รากฏ ใน แผน อัตราก าลั งส ามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 
1 อัตรา อันได้แก ่
        (1) พนักงานขับรถกู้ชีพ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  
งบด าเนินงาน รวม 680,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  แก่พนักงานจ้าง งานบริการสาธารณสุขอ่ืน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 642,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 
อบต.หนองแวง 

จ านวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานศูนย์
กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองแวง จ านวน 2 คน คนละ 6,000 บาท 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 
กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู 
โรคอุจจาระร่วงฯลฯ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อได้แก่ 
โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วงฯลฯ อันได้แก่ 
(1)รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกัน 
(2)ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(3)ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อผสมน้ ายาเคมีพ่นยุง/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (3) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ล าดับ
ที่ 7 

      

    
โครงการจัดระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น อันได้แก่ 
- ค่าฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
- ค่าจัดซื้อวัสดุ  เครื่องแต่ งกายส าหรับผู้ปฏิบั ติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
- ค่าวัสดุการแพทย์ที่จ าเป็น และเวชภัณฑ์ ส าหรับการบริการประชาชน 
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจ าต าบล  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 31 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดด าเนินการโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19)อันได้แก่  
1. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ 

      



ห น้ า  | 94 

    - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและน้ าดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
    - ค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัย 
    - การจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์/เทอร์โมมิเตอร์/น้ ายาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ 
2. ใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (3) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ ว4116        
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
2) หน้าที่ 66 ล าดับที่ 2 

    
โครงการพัฒนาการระบบจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดด าเนินการโครงการพัฒนาการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2565 เช่น จ่ายค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารและน้ าดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 33 ล าดับที่ 1 

      

    

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปริธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) 

จ านวน 38,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ภายในเขตต าบลหนองแวง(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปริธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) อันได้แก่ 
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1. ค่าส ารวจข้อมูลและข้ึนทะเบียนสัตว์ 
2. ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ต่างๆ 
3. ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (3) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 
1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 1819.3/ว 
4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 1819.3/ว 
19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ล าดับ
ที่ 1 

    

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตต าบลหนองแวง 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลหนองแวง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เช่นค่าอาหารและอาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6) 

      



ห น้ า  | 96 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 26 ล าดับที่  2 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น  เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นยา ชุดปฏิบัติการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รถกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 33,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของรถกู้ชีพกู้ภัย ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด  หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

      

       



ห น้ า  | 97 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถกู้ชีพกู้ภัย โดยเป็น
วัสดุสิ้น เปลือง เช่น แก๊สหุ งต้ม น้ ามัน เชื้อเพลิง น้ ามันดี เซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามัน เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบีน้ ามันเครื่อง ถ่าน 
ก๊าส ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ให้ ใช้ อัตราตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

      

  
งบลงทุน รวม 118,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 118,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 59,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐานพอสังเขปเป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
หมายเหตุ : ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร 
การฆ่าเชื้อโรค หรือ การป้องกัน ก าจัดแมลงซึ่งเป็นพาหะน าโรค 
เช่น ยุง แมลง เป็นต้น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 หมู่บ้านละ  20,000 บาท จ านวน 15 หมู่บ้าน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท.2559 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารสวนต าบล มาตรา 89 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ล าดับ
ที่ 5 

      

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ รวม 1,317,810 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 884,810 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 884,810 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 842,810 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงาน
ส่วนต าบล สั งกัดกองสวัสดิการสังคม ตามที่ ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) จ านวน 2 อัตรา  อันได้แก่ 
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(2) นักพัฒนาชุมชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง       
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บริหาร อ านวยการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม จ านวน 1 อัตรา  ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) กอง
สวัสดิการสังคม ได้แก่ 
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  
งบด าเนินงาน รวม 427,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดกอง
สวัสดิการสังคม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลสังกัดกองสวัสดิการ
สังคม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 
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ค่าใช้สอย รวม 223,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้
และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

    

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและ
สังคมสงเคราะห์ 

จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าจ่างเหมาบริการบุคคลต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมขน 1 อัตรา 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม
เอกสาร ค่าจ้างท าตรายาง เป็นต้น 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4  
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ื อจ่ ายเป็นค่าธรรมเนี ยมและค่ าลงทะเบียนต่างๆ  ในการ

ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับพนักงานส่วน
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ต า บ ล แ ล ะ พ นั ก ง า น จ้ า ง สั ง กั ด ก อ ง ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ .ศ .2537 แก้ ไขเพ่ิ ม เติ มถึ ง (ฉบั บที่  7) พ.ศ.2562 ส่ วน
ที ่4 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ หรือ
คณะบุคคล  และคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือ สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจกับเอกชน  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4  
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง สังกัดกองสวัสดิการสังคม เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้         
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้และ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 85 (10) 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับแสดงตนและขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกประชาสัมพันธ์รับแสดงตนและรับขึ้น
ทะเบียน  ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
รายใหม่ในต าบลหนองแวง 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3  
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 23 ล าดับที่ 5 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  ตู้ โต๊ะ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบ
กระดานด า ตรายาง ขาตั้ง(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
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แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน 
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง 
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน 
ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ส าหรับกองสวัสดิการสังคม ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  
อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc 
, Flash Drive) เทปบั นทึ กข้อมู ล (Reel MagneticTape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM    คัตซีทฟีด
เตอร์  (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
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อิ เล็กทรอนิกส์  (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus 
Card, Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์  (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์   (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้และ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

  
งบลงทุน รวม 6,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  3  ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก  
คุณลักษณะ ขนาด 46.4 x 61.8 x 132.5 ซม.ใช้ในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จ านวน 1 ตู้ ราคา 6,000 บาท 
(ราคาตลาด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วน 4  
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (6) 

      

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 320,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 320,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุง คุณภาพชีวิตประชาชน  เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เมล็ด
พันธุ์พืชผักสวนครัว ผ้าห่มกันหนาว ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส วัสดุ
อุปโภค และบริโภค ฯลฯ 
- การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส 
และครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พ่ึง 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 31 ล าดับที่ 1 

    
โครงการการท าผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการการท าผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม 
ให้กับประชาชนในต าบล ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วน 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 68 (5)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 50 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพด้วยการขายสินค้าออนไลน์ ตลาดออนไลน์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ  
ในต าบล พัฒนาด้านการตลาดด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ขายสินค้าออนไลน์  ตลาดออนไลน์  และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปลอดหนี้สิน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3  
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 68 (5)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม(ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 50 ล าดับที่ 1 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหนองแวง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
อาหารว่าง ค่าน้ าดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 22 ล าดับที่ 2 

      

    

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและ สร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจ าปี 2565  เช่น จ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าน้ าดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3  
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 22 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรัฐวิสาหกิจชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการอาชีพ ให้กับ
ประชาชนในต าบล ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ปลอดหนี้สิน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วน 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 68 (5)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง 
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(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 22 ล าดับที่ 3 

    
โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยการท าพวงหรีด ดอกไม้จันทน์  และของช าร่วย จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยการท าพวง
หรีด ดอกไม้จันทน์ และของช าร่วย ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้  มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนปลอดหนี้สิน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 68 (5)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 50 ล าดับที่ 3 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 103,500 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 103,500 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 103,500 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย  เพ่ือขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 

จ านวน 103,500 บาท 

      

  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรวิสัย เพ่ือขยายเขตระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า บ้าน
หนองสระพัง หมู่ที่ 11 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 4) หน้าที่ 14 ล าดับที่ 10 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 133,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 123,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 123,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 15,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       
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ประจ าปี 2565 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าป้าย 
ค่าน้ ายาเคมี ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 24 ล าดับที่ 1 

    
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ต าบล
หนองแวง เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการและวัสดุอุปกรณ์การอบรมโดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 30 ล าดับที่ 2 

      

    

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
อบต.หนองแวง 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนต าบลหนองแวง ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ดังนี้ 
1. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน 
2. การช่วยเหลือด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. การช่วยเหลือด้านการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
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อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 30 ล าดับที่ 3 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโครงการรณรงค์และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโครงการรณรงค์และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเกษตรวิสัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 24 ล าดับที่ 2 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน กีฬา กรีฑานักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ประชาชน กีฬา กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
2.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 68 (6)    
3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 26 ล าดับที่ 1 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียนรวม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีบุญ
ทอดเทียนรวม ประจ าปีงบประมาณ 2565 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่ารางวัลร้องสารภัญญะ ค่าสัมมนาคุณกรรมการตัดสิน เป็นต้น 
1. โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
2.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 68 (6)    
3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 
ล าดับที่ 3    

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระดมธรรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมระดมธรรมของประชาชนในเขต
ต าบลหนองแวง  ประจ าปี งบประมาณ  2565 เช่น  ค่ าป้ าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นต้น 
1. โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
2.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 68 (6)    
3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 
ล าดับที่ 1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัย โครงการ “สมมาน้ าคืน 
เพ็ง เส็งประทีป” ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัยจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
โครงการ "สมนาน้ าคืนเพ็ง เส็งประทีป" ประจ าปี 2565    
1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (5)    
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 6    

      

    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม โครงการบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2565 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม โครงการบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2565  
1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (5)    
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 8   

      

    

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมโครงการจัดงานบุญคูณลาน ประจ าปี 2565 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเกษตรวิสัยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมโครงการจัดงานบุญคูณลาน ประจ าปี 2565 
1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (5)    
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 7 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,993,060 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,671,060 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,671,060 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,105,440 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงาน
ส่วนต าบล สังกัดกองช่าง ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) จ านวน 
3 อัตรา  อันได้แก่ 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
(2) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง จ านวน 1 อัตรา 
(3) นายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
อ านวยการ ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล สังกัดกองช่าง ตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) จ านวน 2 ต าแหน่ง อันได้แก่ 
 (1) ผู้อ านวยการกองช่าง 
 (2) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 483,840 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง 
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 3 อัตรา อันได้แก ่
       (1) ผู้ช่วยช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา  
       (2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา  
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       (3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 21,780 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
สังกัดกองช่าง ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 
2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 3 อัตรา อัน
ได้แก่ 
(1) ผู้ช่วยช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา  
(2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา  
(3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 322,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่เจ้าหน้าที่
สังกัดกองช่าง ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด
หรือกะ และได้ปฏิบั ติ งานนั้ นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลสังกัดกองช่าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล
สังกัดกองช่าง ตามสิทธิ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารรวมถึงเข้าปก
เย็บเล่มเอกสารต่างๆ จัดท าตรายาง  หรือจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

    
ค่าจ้างออกแบบ,ค่ารับรองแบบ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ/ค่ารับรองแบบ  เช่น งานก่อสร้างถนน 
งานอาคาร ฯลฯ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1244 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2562 
- โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ 16 
ก.ค. 2562 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้และ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4)          

      

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ าธรรม เนี ยมและค่ าล งท ะ เบี ยน ต่ างๆ  เช่ น 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
สังกัดกองช่าง 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
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ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้         
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้และ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 85 (10) 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 35,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ  เช่น  เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์กองช่าง ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม         
2562 ส่วนที่ 4 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา 85 (4)          

      

   
ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกองช่าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข
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ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง
(กระดานด า) ที่ถู พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก 
กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิดเทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป 
พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไขกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติ
ข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 75,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกองช่าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  
ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง อาทิเช่น 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
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เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ  ส าหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,
จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิ
เช่น  ไม้ต่างๆ  ค้อน  คีม ชะแลง  จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม้ 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  โถส้วม อ่าง
ล้างมือ  ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์  สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ า
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของกองช่าง ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
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สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อ
คพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลั ย 
สายพานใบพัด  หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 25,000 บาท 

      

  จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับยานพาหนะและขนส่ง 
และส าหรับเครื่องจักรกลทุกชนิดที่ ใช้ ในราชการ เพ่ือใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น  รถกระบะ ฯลฯ โดยเป็นวัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน เบนซิน 
น้ ามันเตา น้ ามันจารบีน้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ให้ ใช้ อัตราตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
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รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง หรือเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy 
Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc , Flash 
Drive) เทปบั นทึ กข้ อมู ล  (Reel MagneticTape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หั วพิ ม พ์ หรื อแถบ พิ ม พ์ ส าห รั บ เครื่ องพิ ม พ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์  
(Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เค รื่ อ งก ระ จ าย สั ญ ญ าณ  (Hub) แ ผ่ น ว งจ ร
อิเล็กทรอนิกส์  (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus 
Card, Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์  (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์   (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้และ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 
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งานก่อสร้าง รวม 4,719,300 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ครุภัณฑ์การเกษตรต่างๆ  ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

  
งบลงทุน รวม 4,717,300 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,717,300 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13 จ านวน 118,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13 
สถานที่ด าเนินการ - สายจากบ้านนายโสวัฒน์  โยธาจันทร์ ถึงบ้าน
นายสมชาย ฮวดศรี 
รายละเอียด - ผิวจราจร คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 80 เมตร  หนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 44 ล าดับที่ 10 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 จ านวน 318,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 
สถานที่ด าเนินการ - สายจากที่นายฉลวย  ชารีผาบ ถึงที่นางสาวบัว
ลี  อินทร์สีเมือง 
รายละเอียด - ผิวจราจร คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 

      



ห น้ า  | 122 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที่ 4) หน้าที่ 45 ล าดับที่ 12 

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3 จ านวน 166,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ - สายจากบ้านนายเดช  ทอนจอก ถึงที่นางนิสา  
โยธาจันทร์ 
รายละเอียด - ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร  หนา 
0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง 
เลขที่ ท.1-01 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 42 ล าดับที่ 3 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโตน หมู่ที่ 8 จ านวน 314,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโตน หมู่ที่ 8  
สถานที่ด าเนินการ - สายจากฉางข้าว ถึงหนองโตน 
รายละเอียด - ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร  หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตรพร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 4) หน้าที่ 8 ล าดับที่ 3 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 จ านวน 166,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7  
สถานที่ด าเนินการ - สายจากที่นายทองนาค สังข์งาม ถึงบ้านนาย
ประยูร  จันทร์ลาภา 
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รายละเอียด - ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร  หนา 
0.15 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 42 ล าดับที่ 5 

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 จ านวน 266,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 
สถานที่ด าเนินการ - สายจากที่นางสุนิต  ปักกุนันท์ ถึงที่นางค า
ปอนด์  อาษาธง 
รายละเอียด - ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร  หนา 
0.15 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 42 ล าดับที่ 4 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 จ านวน 302,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9  
สถานที่ด าเนินการ - สายจากร้านค้าชุมชน ถึงศาลากลางบ้าน 
รายละเอียด - ผิวจราจร คสล. กว้าง 7 เมตร ยาว 77 เมตร  หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 539 ตารางเมตรพร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 4) หน้าที่ 9 ล าดับที่ 4 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 จ านวน 348,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 
สถานที่ด าเนินการ - สายจากที่นายด า นามชารี ถึงถนนลาดยาง 
รายละเอียด - ผิวจราจร คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตรหนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตรพร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที่ 4) หน้าที่ 41 ล าดับที่ 2 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 จ านวน 314,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 
สถานที่ด าเนินการ - สายจากบ้านนางบวร  บุญสาร ถึงบ้านนางสาว
มะลิวรรณ ปรินแคน 
รายละเอียด - ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร  หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตรพร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที่ 4) หน้าที่ 43 ล าดับที่ 7 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 จ านวน 303,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าดอกไม้ 
หมู่ที่ 15 
สถานที่ด าเนินการ - สายจากวัดเทพนิมิตาราม  ไปบ้านดอนดู่ 
รายละเอียด - ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
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อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที่ 4) หน้าที่ 45 ล าดับที่ 13 

    
ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองช้าง หมู่ที่  5 จ านวน 332,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้าน
หนองช้าง หมู่ที่ 5 
สถานที่ด าเนินการ - สายจากที่นางทุมมี ภูษาแก้ว ถึงถนนสายหนอง
โตน-หนองช้าง 
รายละเอียด - ช่วงที่ 1 ถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนา 0.20 เมตร  
ช่วงที่ 2 เสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.20 เมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ กรมทางหลวง
ชนบท เลขท่ี ทถ-7-101 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 4) หน้าที่ 12 ล าดับที่ 7 

      

    
ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านอี่เม้ง หมู่ที่  4 จ านวน 168,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านอ่ี
เม้ง หมู่ที่ 4 
สถานที่ด าเนินการ - สายจากร่องกระโดน บ้านอ่ีเม้ง หมู่ที่ 4  ถึง ที่
นานายนาย บุญสวาสดิ์ 
รายละเอียด - ถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
440 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 792 
ลูกบาศก์เมตร  วางท่อระบายน้ า 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน  10 
ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 48 ล าดับที่ 20 
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ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 4 จ านวน 349,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านอ่ี
เม้ง หมู่ที่ 4 
สถานที่ด าเนินการ - สายจากบ้านนางหนูจี  อุ่นเพ็ง ถึง คันคู่ร่องก้อม 
รายละเอียด - ช่วงที่ 1 เสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 48 
เมตร หนา 0.20 เมตร  วางท่อระบายน้ า 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 45 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 0.60 x  0.60 เมตร จ านวน 3 บ่อ 
ช่วงที่ 2 ถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 610 
เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 1,464 
ลูกบาศก์เมตร  วางท่อระบายน้ า 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน  15 
ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 4) หน้าที่ 11 ล าดับที่ 6 

      

    
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกอย หมู่ที่ 13 จ านวน 148,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน
กอย หมู่ที่ 13 
สถานที่ด าเนินการ - จากบ้านนางวิมลทยา ถึงวัดสรวงสวรรค์ 
รายละเอียด - รางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดราง กว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 77 เมตรและบ่อพัก ขนาด คสล. 
0.60x0.60 เมตร จ านวน 2 บ่อ ท่อระบายน้ า คสล. 0.40x1.00 
เมตร จ านวน 4 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท เลขท่ี ทถ-5-301 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที่ 4) หน้าที่ 44 ล าดับที่ 11 

      

    
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 จ านวน 158,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง

ผึ้ง หมู่ที่ 7 
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สถานที่ด าเนินการ - จากบ้านนายสุวรรณ ศรศรี ถึงบ้านนาย
ประสงค์  แคนลาด 
รายละเอียด - รางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดราง กว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 83 เมตรและบ่อพัก ขนาด คสล. 
0.60x0.60 เมตร จ านวน 1 บ่อ  ขนาด 1.00x1.00 เมตรจ านวน 1 
บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ 
ทถ-5-301 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 43 ล าดับที่ 6 

    
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 จ านวน 190,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
สระพัง หมู่ที่ 11 
สถานที่ด าเนินการ - จากบ้านนางเปรียญ  ส าราญพงษ์ ถึงบ้านนาย
เอ่น หงส์วงษ์ 
รายละเอียด - รางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดราง กว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 108 เมตรและบ่ พัก ขนาด คสล. 
0.60x0.60 เมตร จ านวน 2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-5-301 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 43 ล าดับที่ 8 

      

    
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหนือ หมู่ที่ 12 จ านวน 318,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหนือ หมู่ที่ 12 
สถานที่ด าเนินการ - สายจากสี่แยกสนามกีฬากลาง ถึงบ้านนาง
ถนอม ยะสาธโร 
รายละเอียด -  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 
130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 44 ล าดับที่ 9 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองช้างหมู่ที่ 5 จ านวน 8,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนอง
ช้างหมู่ที่ 5 
สถานที่ด าเนินการ บ้านหนองช้างหมู่ที่ 5 รายละเอียดโครงการ 
ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองช้าง หมู่ที่  5 
ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 1 จุด 
จากข้างหนองช้างไปทางทิศใต้ไปทางบ้านเหล่า หมู่ ที่ 10 ยาว 300 
เมตร เสา 9 ต้น ตามแบบ อบต.หนองแวง เลขที่   /2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 46 ล าดับที่ 16 

      

    
ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองฮี  หมู่ที่ 6 จ านวน 35,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองฮี 
หมู่ที่ 6 
สถานที่ด าเนินการ บ้านหนองฮี  หมู่ที่ 6  
รายละเอียดโครงการ ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้าน
หนองฮี หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ านวน  5  จุด ดังนี้ 
จุดที่ 1 สี่แยกหน้าบ้านนายสมัย  อุลหัสสา ยาว 200 เมตร เสา 6 ต้น 
จุดที่ 2 หลังเมรุ  ยาว 200 เมตร เสา  4 ต้น 
จุดที่ 3 แยกหน้าบ้านดาบต ารวจฉลองชัย  แก้วเสน่หา ยาม 100 
เมตร เสา 4 ต้น 
จุดที่ 4 หน้าบ้านดาบต ารวจฉลองชัย  แก้วเสน่หา ไปหนองคู ยาว 
250 เมตร เสา 9 ต้น 
จุดที่ 5 ข้างหนองฮี ยาว 250 เมตร เสา 12 ต้น ตามแบบ อบต.
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หนองแวง เลขที่   /2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 47 ล าดับที่ 18 

    
ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหัวหนอง  หมู่ที่ 9 จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหัวหนอง 
หมู่ที่ 9 
สถานที่ด าเนินการ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9  
รายละเอียดโครงการ ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้าน
หัวหนอง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ านวน  2  จุด ดังนี้  
จุดที่ 1  ดอนปู่ตา นยะยะทาง  200  เมตร เสา  6 ต้น 
จุดที่ 2 ซอยหน้าบ้านนายอรรถพนธ์  ทองบุผา ยาว 200 เมตร  เสา 
6 ต้น ตามแบบ อบต.หนองแวง เลขที่   /2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 46 ล าดับที่ 17 

      

    
ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 จ านวน 14,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านเหล่า
ดอกไม้ หมู่ที่ 15 
สถานที่ด าเนินการ บ้านเหล่าดอกไม้  หมู่ที่ 15  
รายละเอียดโครงการ ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้าน
เหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด  จ านวน  1  จุด สี่แยกหน้าบ้านนายเสาร์  บุญพิโย ไปหน้า
บ้านนายบุญลอง  บัวทุม ถึงวัดป่าเทพนิมิตร ยาว 500 เมตร เสา 19 
ต้น ตามแบบ อบต.หนองแวง เลขที่   /2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (1) 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 
4) หน้าที่ 47 ล าดับที่ 19 

    
ระบบท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน  บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1 จ านวน 370,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการวางระบบท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านหัว
หนองแวง  หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ปริมาณงาน วางท่อประปา พีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อย
กว่า 224 เมตร ท่อประปา พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อย
กว่า 2,380 เมตร ท่อประปา พีวีซี 1 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อย
กว่า  1,960 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบ อบต.หนอง
แวง เลขที่ 1/2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 4) หน้าที่ 13 ล าดับที่ 9 

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 439,640 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 410,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 410,640 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 410,640 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล สังกัดส านักปลัด ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  จ านวน 
1 อัตรา อันได้แก่  นักวิชาการเกษตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (1) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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งบด าเนินงาน รวม 29,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิ เศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  ให้แก่นักวิชาการเกษตร 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น  ค่าลงทะเบียน 
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับพนักงานส่วน
ต าบลงานส่งเสริมเกษตร 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (4) 

      

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง    
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง     
งานส่งเสริมการเกษตร 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (10) 

   
ค่าวัสดุ รวม 14,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ของงานส่งเสริมการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปลงลบ
กระดานด า ตรายาง ขาตั้ง(กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน 
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง 
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน 
ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 รายได้และ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น 
ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน  
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  โถส้วม อ่างล้างมือ 
ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  เคียว สปริงเกลอร์
(Sprinkler) จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน
ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส  อวน(ส าเร็จรูป)  
กระชัง ปุ๋ย  ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พืชและ
สัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์
ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งาน
ส่งเสริมการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  
อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc 
, Flash Drive) เทปบั นทึ กข้อมู ล (Reel MagneticTape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์  
(Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เค รื่ อ งก ระ จ าย สั ญ ญ าณ  (Hub) แ ผ่ น ว งจ ร
อิเล็กทรอนิกส์  (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus 
Card, Sound Card) เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์  (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์   (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 
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รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 85 (5) 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 241,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าอาหาร 
อาหารว่าง ป้าย วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมและจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 34 ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของ อบต.หนองแวง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง 
วิทยากร วัสดุอุปกรณ์การปลูกกล้าไม้ พันธ์กล้าไม้ ฯลฯ 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ล าดับที่ 1 

      

    

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ให้กับอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าอาหาร 
อาหารว่าง ป้าย วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
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-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 33 ล าดับที่ 2 

    

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในต าบลหนอง
แวง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 2) หน้าที่ 32 ล าดับที่ 1 

      

  
งบลงทุน รวม 201,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 201,000 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ขุดลอกหนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 จ านวน 51,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ 6 
สถานที่ด าเนินการ - หนองฮี หมู่ที่ 6 
รายละเอียด - ขุดลอกหนองฮีฝั่งทิศใต้พ้ืนที่ กว้าง 10 เมตร ยาว 80 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร  ความลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,280 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.หนองแวง เลขที่ 
6/2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
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4  หน้าที่ 47 ล าดับที่ 1 

    
ขุดลอกฮ่องหมู บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3 จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกฮ่องหมู บ้านสิงห์ไคล หมู่ที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ - จากที่นางนาง มาตย์วิเศษ ถึงคันคูฮ่องแฮ่ (จุดที่
นานายสนิท โบราณประสิทธิ์) 
รายละเอียด - ขุดลอกคลองปากกว้าง 4 เมตร ก้นกว้าง 2 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,220 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. 0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 18 ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนอง
แวง เลขที่ 3/2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (6)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4  หนา้ที่ 14 ล าดับที่ 1 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 36,029                     36,029 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

221,340                     221,340 

เงินส ารองจ่าย 100,000                     100,000 

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,104,000                     6,104,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 125,000                     125,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,439,600                     11,439,600 

เงินช่วยพิเศษ                         

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                         

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/
พนักงาน 

5,000                     5,000 

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 5,000                     5,000 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

444,200                     444,200 

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น อบต.หนองแวง 

140,000                     140,000 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองแวง 

100,000                     100,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

  42,120                   42,120 

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2,102,400                   2,102,400 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

  42,120                   42,120 

ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/
รองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  411,080                   411,080 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  81,400                   81,400 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   1,320,980 757,680 1,358,520 352,320         483,840   4,273,340 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  4,837,120 604,320 1,453,560   842,810       1,105,440 410,640 9,253,890 

เงินประจ าต าแหน่ง   246,000   42,000   42,000       60,000   390,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   36,000 31,980 90,120 10,296         21,780   190,176 

เงินวิทยฐานะ       126,000               126,000 

เงินอื่น ๆ   84,000                   84,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

งบ
ด าเนนิงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าเช่าบ้าน   278,000       144,000       30,000   452,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

                  2,000   2,000 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 

  415,000 30,000 10,000 10,000 10,000       5,000 5,000 485,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

  60,000   17,000           5,000   82,000 

ค่าใช้สอย 

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม   118,000 5,000 25,000 7,000 10,000       37,000   202,000 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

  70,000       10,000           80,000 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ
รายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ  

                        

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   200,000   20,000               220,000 

ค่าโฆษณาและเผยแพร ่และ
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

  5,000                   5,000 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และ
ค่าจ้างเหมาท าปา้ย
ประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

          10,000           10,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอกเพือ่ชว่ยปฏิบัติงาน
การเงินและบญัช ี

  108,000                   108,000 

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ธุรการ 

  108,000                   108,000 

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนและสังคม
สงเคราะห์ 

          108,000           108,000 

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

  108,000                   108,000 

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอกเพื่อชว่ยปฏิบัติงาน
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองแวง 

        144,000             144,000 

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ   5,000       10,000       5,000   20,000 

ค่าจ้างออกแบบ,ค่ารับรองแบบ                   10,000   10,000 

ค่าใช้จ่ายกจิกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

      20,000               20,000 

ค่าใช้จา่ยโครงการพุทธบตุร       50,000               50,000 

ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมสืบ
สานและอนุรกัษป์ระเพณีบุญ

                30,000     30,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

ทอดเทยีนรวม 

ค่าใช้จ่ายโครงการแสดง
ผลงานทางวิชาการของเด็ก
ปฐมวัย 

      8,000               8,000 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
ระดมธรรม 

                20,000     20,000 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   45,000     3,000           5,000 53,000 

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและปรับปรุง 
คุณภาพชีวิตประชาชน 

          100,000           100,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ การประกวด
แข่งขัน 

  5,000                   5,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

  20,000   25,000   20,000       15,000   80,000 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งก าหนด 

  500,000                   500,000 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

  25,000     3,000 50,000       10,000  5,000 93,000 

โครงการการท าผ้าบาติก
และผ้ามัดย้อม 

          30,000           30,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อได้แก่ โรค
ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรค
อุจจาระรว่งฯลฯ 

        100,000             100,000 

โครงการค่ายพุทธธรรมตาม
แนววิถพีุทธ โรงเรียนหนอง
ผึ้งวิทยาคาร 

      50,000               50,000 

โครงการงานรัฐพิธี   12,000                   12,000 

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.     5,000                 5,000 

โครงการจัดท าทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หรือเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

  10,000                   10,000 

โครงการจดัระบบปฏิบัติการ 
การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 

        25,000             25,000 

โครงการจัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและ
ประชาสัมพันธภ์าษ ี

  5,000                   5,000 

โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

                    10,000 10,000 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

              15,000       15,000 



ห น้ า  | 144 

แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

        200,000             200,000 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

    4,000                 4,000 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

    4,000                 4,000 

โครงการฝกึศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

      20,000               20,000 

โครงการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ของ อบต.
และกลุ่มต่างๆภายในเขต
ต าบลหนองแวง 

  250,000                   250,000 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
“หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.” 

    100,000                 100,000 

โครงการพัฒนากลุ่มอาชพี
ด้วยการขายสินค้าออนไลน์ 

          30,000           30,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

ตลาดออนไลน ์

โครงการพัฒนาการระบบ
จัดการขยะแบบมีสว่นร่วม
ของประชาชน 

        30,000             30,000 

โครงการพัฒนาทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

                    10,000 10,000 

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบล
หนองแวง 

          50,000           50,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

          50,000           50,000 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมแพร่ระบาดโรคพิษ
สุนัขบ้า (ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปริธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุีฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี) 

        38,000             38,000 

โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาประชาชน กีฬา กรีฑา
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
และเยาวชน 

                150,000     150,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

โครงการส่งเสรมิการมีสว่นรว่ม
ของชุมชนและภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตต าบล
หนองแวง 

        100,000             100,000 

โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ให้กับอาสา 
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

                    10,000 10,000 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

              8,000       8,000 

โครงการส่งเสรมิพัฒนาอาชพี
และรัฐวิสาหกิจชมุชน 

          30,000           30,000 

โครงการส่งเสรมิอาชพีด้วยการ
ท าพวงหรีด  ดอกไม้จันทน์และ
ของช าร่วย 

          30,000           30,000 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 
อบต.หนองแวง 

              100,000       100,000 

โครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 

      912,125               912,125 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สมุนไพรในท้องถิ่นตาม
โครงการ 

                    10,000 10,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

อนุรักษ์พันธกุรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การท างานของบุคลากรองค์การ
บริหารสว่นต าบลหนองแวง 

  15,000                   15,000 

โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงาน อปพร.อบต. 
หนองแวง 

    120,000                 120,000 

โครงการออกหนว่ยเคลื่อนที่
รับแสดงตนและขึ้นทะเบียน
ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
คนพิการและผู้ปว่ยเอดส ์

          5,000           5,000 

ประเมนิความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีตอ่การให้บรกิาร 
ขององค์การบรกิารสว่นต าบล
หนองแวง 

  18,000                   18,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุก่อสร้าง   10,000               70,000 3,000 83,000 

วัสดุการเกษตร                     5,000 5,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์   51,000 5,000 15,000 3,000 30,000       15,000 3,000 122,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง     36,000                 36,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว   15,000   1,326,580               1,341,580 

วัสดุจราจร     40,000                 40,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   200,000 50,000   30,000         25,000   305,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   10,000               75,000   85,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   10,000 5,000   3,000         5,000   23,000 

วัสดุส านักงาน   76,000 5,000 10,000 3,000 20,000       15,000 3,000 132,000 

ค่า
สาธารณูป
โภค 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

  5,000                   5,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์   2,000                   2,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์   5,000                   5,000 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  100,000   30,000               130,000 

ค่าไฟฟ้า   120,000   15,000               135,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์การเกษตร                         

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

                        

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         

ครุภัณฑ์โรงงาน                         

ครุภัณฑ์ส านักงาน                         

เก้าอี้ท างาน   22,500                   22,500 

เก้าอี้ผู้บริหารส าหรับนายก
และปลัด 

  15,800                   15,800 

เก้าอี้ผู้บริหารส าหรับรอง   14,000                   14,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

ปลัด/หัวหน้าส านักงานปลัด 

เก้าอี้ส านักงาน   4,600                   4,600 

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
3  ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ 

          6,000           6,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงานส านักงาน 

        17,000             17,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส าหรับประมวลผล 

      22,000               22,000 

เครื่องตัดเหล็ก     6,900                 6,900 

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน 

    55,600                 55,600 

เครื่องพ่นหมอกควัน         118,000             118,000 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

  4,300                   4,300 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า 

        2,600             2,600 

จัดซื้อเครนไฮดรอลิค พร้อม
ชุดกระเช้า 

    290,000                 290,000 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 

  34,000                   34,000 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

  10,000                   10,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

จัดซื้อตู้เอกสารส าหรับหอ้ง
นายก/ปลัด อบต. 

  10,000                   10,000 

จัดซ้ือโต๊ะผู้บริหารส าหรับ 
นายก/ปลัด อบต.หนองแวง 

  40,000                   40,000 

จัดซื้อโต๊ะผู้บริหารส าหรับ 
รองปลัด/หัวหน้าส านกังาน
ปลัด 

  12,000                   12,000 

จัดซ้ือผ้าม่านเวทีหอประชุม
อาคารอเนกประสงค์ อบต.
หนองแวง 

  35,000                   35,000 

ตู้โชว์แบบสูง   15,000                   15,000 

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต   8,000                   8,000 

โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต   14,000                   14,000 

โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต   15,000                   15,000 

โต๊ะหมู่บูชา   7,500                   7,500 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                         

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                         

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

                        

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนกอย หมู่ที ่13 

                  118,000   118,000 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นปา่มว่ง หมู่ที ่14 

                  318,000   318,000 



ห น้ า  | 151 

แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นสิงห์ไคล หมู่ที ่3 

                  166,000   166,000 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโตน หมู่ที ่8 

                  314,000   314,000 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองผึ้ง หมู่ที ่7 

                  166,000   166,000 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองฮี หมู่ที ่6 

                  266,000   266,000 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหัวหนอง หมู่ที ่9 

                  302,000   302,000 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นเหนอื หมู่ที ่2 

                  348,000   348,000 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นเหลา่ หมู่ที ่10 

                  314,000   314,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหลา่ดอกไม้ หมู่
ที่ 15 

                  303,000   303,000 

ก่อสร้างถนนดินเสริมผิว
จราจรลูกรังบดอัดแน่น บา้น
หนองช้าง หมู่ที่  5 

                  332,000   332,000 

ก่อสร้างถนนดินเสริมผิว
จราจรลูกรังบดอัดแน่น บา้น
อี่เม้ง หมู่ที่  4 

                  168,000   168,000 

ก่อสร้างถนนดินเสริมผิว                   349,000   349,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

จราจรลูกรังบดอัดแน่น บา้น
อี่เม้ง หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนกอย หมู่ที่ 13 

                  148,000   148,000 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองผึ้ง หมู่ที่ 7 

                  158,000   158,000 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองสระพัง หมู่ที ่11 

                  190,000   190,000 

ขยายสายเมนพร้อมโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนอง
ช้างหมู่ที่ 5 

                  8,100   8,100 

ขยายสายเมนพร้อมโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองฮี  
หมู่ที่ 6 

                  35,100   35,100 

ขยายสายเมนพร้อมโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหัวหนอง  
หมู่ที่ 9 

                  12,000   12,000 

ขยายสายเมนพร้อมโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างบ้านเหลา่
ดอกไม้ หมู่ที่ 15 

                  14,100   14,100 

ขุดลอกหนองฮี บา้นหนองฮี                     51,000 51,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

หมู่ที่ 6 

ขุดลอกฮ่องหมู บา้นสิงห์ไคล 
หมู่ที่ 3 

                    150,000 150,000 

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเหนือ หมู่ที่ 12 

                  318,000   318,000 

ระบบท่อจ่ายน้ าประปา
หมู่บ้าน  บ้านหัวหนองแวง 
หมู่ที่ 1 

                  370,000   370,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                         

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                         

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคสาขาเกษตรวิสยั 
เพื่อขยายเขตระบบจ าหนา่ย
แรงต่ า บ้านหนองสระพัง 
หมู่ที่ 11 

            103,500         103,500 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

        300,000             300,000 

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ การ

  20,000                   20,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.และศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการวางแผนและ
พัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ
เกษตรวิสัย 

อุดหนุนโครงการรณรงค์และ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

              10,000       10,000 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอเกษตรวิสัย โครงการ 
"สมมาน้ าคืน เพ็ง เส็ง
ประทีป" ประจ าป ี2565 

                5,000     5,000 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอเกษตรวิสัย โครงการ
จัดงานรัฐพิธี ประจ าปี
งบประมาณ2565 

  18,000                   18,000 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอเกษตรวิสัย เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม โครงการบุญผะ
เหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าป ี2565 

                5,000     5,000 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอเกษตรวิสัย เพื่อจ่าย

                20,000     20,000 
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แผนงาน 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมโครงการจัดงานบุญ
คูณลาน ประจ าปี 2565 

อุดหนุนส่วนราชการ       2,205,000               2,205,000 

รวม 18,720,169 12,486,920 2,155,480 7,850,905 1,499,216 1,637,810 103,500 133,000 230,000 6,712,360 680,640 52,210,000 

 


