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สวนท่ี 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
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คําแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   
 

              ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
      

               บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จะไดเสนอราง
ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยางอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยยางจึงขอชี้แจงใหทานประธานและ
สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
    ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี ้
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,391,574.17 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,916,793.87 บาท 
    1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,633,135.95 บาท 
    1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 

โครงการ รวม 150,000.00 บาท 
    1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 

157,200.00 บาท 
   1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
   (1) รายรับจริง จํานวน 37,026,119.74 บาท ประกอบดวย 
    หมวดภาษีอากร จํานวน 114,253.19 บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม 
คาปรับ และใบอนุญาต 

จํานวน 123,014.00 บาท 

   หมวดรายไดจาก
ทรัพยสิน 

จํานวน 357,972.48 บาท 

   หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย 

จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 780.00 บาท 
   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,697,840.07 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 19,732,260.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 25,700.00 บาท 
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  (3) รายจายจรงิ จํานวน 29,334,572.31 บาท ประกอบดวย 
   งบกลาง จํานวน 11,001,650.00 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 8,802,088.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 3,470,107.63 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 3,749,740.00 บาท 
   งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,310,986.68 บาท 
  (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 25,700.00 

บาท 
  (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 4,480,100.00 บาท 
  (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
  (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

    
          
 

รายรับจริง ป  
2561 

ประมาณการ ป 
2562 

ประมาณการ ป 
2563 

รายไดจัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 112,479.00 106,400.00 52,000.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 50,272.80 56,600.00 48,200.00 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 347,148.05 250,000.00 350,000.00 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4,630.00 0.00 5,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 514,529.85 413,000.00 455,200.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 20,568,948.78 18,587,000.00 20,252,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
20,568,948.78 18,587,000.00 20,252,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 22,127,180.00 22,000,000.00 22,292,800.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
22,127,180.00 22,000,000.00 22,292,800.00 

รวม 43,210,658.63 41,000,000.00 43,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563 
จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 12,430,437.00 14,011,260.00 13,656,932.00 
  งบบุคลากร 10,418,328.00 11,886,856.00 11,885,585.00 
  งบดําเนินงาน 6,032,154.17 7,522,314.00 7,678,583.00 
  งบลงทุน 941,880.00 4,958,570.00 6,755,900.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,508,906.52 2,621,000.00 3,023,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 32,331,705.69 41,000,000.00 43,000,000.00 
รวม 32,331,705.69 41,000,000.00 43,000,000.00 

     
     

 



6 
 

 

สวนท่ี 2 

ขอบัญญัต ิ

เรื่อง 

งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
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  บันทึกหลักการและเหตุผล     
ประกอบรางขอบัญญัติ  งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

        
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,797,105 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,097,280 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,520,443 
  แผนงานสาธารณสุข 440,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,046,980 
  แผนงานเคหะและชุมชน 863,300 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 470,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,258,960 
  แผนงานการเกษตร 849,000 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 13,656,932 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 43,000,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

         แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 5,517,245 1,992,240 7,509,485 
     เงินเดือน (ฝาย

การเมือง) 
2,571,120 0 2,571,120 

     เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,946,125 1,992,240 4,938,365 
 งบดําเนินงาน 2,642,420 592,000 3,234,420 
     คาตอบแทน 188,000 262,000 450,000 
     คาใชสอย 1,739,000 250,000 1,989,000 
     คาวัสด ุ 340,000 80,000 420,000 
     คาสาธารณูปโภค 375,420 0 375,420 
 งบลงทุน 33,200 11,000 44,200 
     คาครุภัณฑ 33,200 11,000 44,200 
 งบเงินอุดหนุน 9,000 0 9,000 
     เงินอุดหนุน 9,000 0 9,000 
                               

               รวม 
8,201,865 2,595,240 10,797,105 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

             
งาน 

  
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 296,280 0 296,280 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 296,280 0 296,280 
 งบดําเนินงาน 188,000 95,000 283,000 
     คาตอบแทน 58,000 70,000 128,000 
     คาใชสอย 130,000 25,000 155,000 
 งบลงทุน 0 2,500,000 2,500,000 
     คาครุภัณฑ 0 2,500,000 2,500,000 
 งบเงินอุดหนุน 18,000 0 18,000 
 

    เงินอุดหนุน 18,000 0 18,000 
                               

               รวม 
502,280 2,595,000 3,097,280 
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แผนงานการศึกษา 

             
งาน 

  
งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 1,226,340 727,140 1,953,480 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,226,340 727,140 1,953,480 
 งบดําเนินงาน 294,000 1,814,663 2,108,663 
     คาตอบแทน 74,000 22,000 96,000 
     คาใชสอย 190,000 598,340 788,340 
     คาวัสด ุ 30,000 1,194,323 1,224,323 
 งบลงทุน 242,300 0 242,300 
     คาครุภัณฑ 42,300 0 42,300 
     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 200,000 0 200,000 
 งบเงินอุดหนุน 120,000 2,096,000 2,216,000 
     เงินอุดหนุน 120,000 2,096,000 2,216,000 
                               

               รวม 
1,882,640 4,637,803 6,520,443 

  
แผนงานสาธารณสุข 

                
งาน 

  
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบดําเนินงาน 200,000 200,000 
      คาใชสอย 90,000 90,000 
      คาวัสด ุ 110,000 110,000 
  งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 
      เงินอุดหนุน 240,000 240,000 
                                

               รวม 
440,000 440,000 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

             
งาน 

  
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห 
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบบุคลากร 640,980 640,980 
      เงินเดือน (ฝายประจํา) 640,980 640,980 
  งบดําเนินงาน 390,000 390,000 
      คาตอบแทน 67,000 67,000 
      คาใชสอย 313,000 313,000 
      คาวัสด ุ 10,000 10,000 
  งบลงทุน 16,000 16,000 
      คาครุภณัฑ 16,000 16,000 
                                    

           รวม 
1,046,980 1,046,980 

  แผนงานเคหะและชุมชน 
                

งาน 
  

งานไฟฟาถนน รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบดําเนินงาน 86,000 86,000 
      คาใชสอย 16,000 16,000 
      คาวัสด ุ 70,000 70,000 
  งบลงทุน 277,300 277,300 
      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 277,300 277,300 
  งบเงินอุดหนุน 500,000 500,000 
 

     เงินอุดหนุน 500,000 500,000 
                                

               รวม 
863,300 863,300 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

             
งาน 

  
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบดําเนินงาน 210,000 220,000 430,000 
     คาใชสอย 150,000 220,000 370,000 
     คาวัสด ุ 60,000 0 60,000 
 งบเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000 
     เงินอุดหนุน 0 40,000 40,000 
                               

               รวม 
210,000 260,000 470,000 

  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                
งาน 

  
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบุคลากร 883,860 0 883,860 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 883,860 0 883,860 
 งบดําเนินงาน 299,000 400,000 699,000 
     คาตอบแทน 71,000 0 71,000 
     คาใชสอย 198,000 300,000 498,000 
     คาวัสด ุ 30,000 100,000 130,000 
 งบลงทุน 9,000 3,667,100 3,676,100 
     คาครุภัณฑ 9,000 0 9,000 
     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 3,667,100 3,667,100 
                               

               รวม 
1,191,860 4,067,100 5,258,960 
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แผนงานการเกษตร 

             
งาน 

  

งานสงเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ํา

และปาไม 
รวม 

 
งบ 

    
       
         
 งบบุคลากร 601,500 0 601,500 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 601,500 0 601,500 
 งบดําเนินงาน 163,000 84,500 247,500 
     คาตอบแทน 17,000 0 17,000 
     คาใชสอย 126,000 84,500 210,500 
     คาวัสด ุ 20,000 0 20,000 
                               

               รวม 
764,500 84,500 849,000 

 แผนงานงบกลาง 
                

งาน 
  

งบกลาง รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบกลาง 13,656,932 13,656,932 
      งบกลาง 13,656,932 13,656,932 
                                

               รวม 
13,656,932 13,656,932 

  

 

 
 



14 
 

ขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

         
          โดยท่ีเปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
และโดยอนุมัติของนายอําเภอบัวใหญ 

 
ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

 
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 43,000,000 
บาท 

 
ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 43,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดงันี้ 

         แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,797,105 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,097,280 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,520,443 
  แผนงานสาธารณสุข 440,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,046,980 
  แผนงานเคหะและชุมชน 863,300 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 470,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,258,960 
  แผนงานการเกษตร 849,000 
ดานการดําเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 13,656,932 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 43,000,000 

         
 

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี ้ 

         งบ ยอดรวม 
รวมรายจาย 0 
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รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 อําเภอ บัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
         

                   รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 16,659.00 20,124.00 23,564.00 21,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีบํารุงทองท่ี 81,089.10 82,019.70 87,746.00 85,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีปาย 400.00 0.00 1,169.00 400.00 400.00 % 2,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 98,148.10 102,143.70 112,479.00 106,400.00     52,000.00 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต               
     คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,261.00 1,261.00 1,396.80 1,300.00 53.85 % 2,000.00 
     คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,504.00 2,983.00 3,085.00 3,000.00 33.33 % 4,000.00 
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 200.00 220.00 880.00 500.00 100.00 % 1,000.00 
     คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 800.00 3,100.00 3,300.00 3,500.00 -14.29 % 3,000.00 
     คาปรับการผิดสัญญา 25,840.00 768.00 13,711.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00 
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

7,700.00 7,600.00 7,200.00 7,700.00 -6.49 % 7,200.00 

     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 520.00 580.00 700.00 600.00 66.67 % 1,000.00 
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 42,825.00 21,562.00 50,272.80 56,600.00     48,200.00 
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน               
     ดอกเบ้ีย 224,415.67 242,349.39 347,148.05 250,000.00 40.00 % 350,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 224,415.67 242,349.39 347,148.05 250,000.00     350,000.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               
     คาขายแบบแปลน 65,600.00 0.00 3,000.00 0.00 100.00 % 3,000.00 
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 420.00 1,410.00 1,630.00 0.00 100.00 % 2,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 66,145.00 1,410.00 4,630.00 0.00     5,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 310,883.13 390,336.51 627,018.12 400,000.00 -84.50 % 62,000.00 
     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,105,086.31 8,558,493.84 9,423,575.44 8,640,000.00 11.11 % 9,600,000.00 
     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ 3,366,966.83 3,301,965.44 3,552,512.22 3,340,000.00 7.78 % 3,600,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 201,524.45 172,045.63 171,138.09 197,000.00 -13.71 % 170,000.00 
     ภาษีสุรา 1,552,354.44 1,570,390.04 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 3,339,127.20 3,784,455.26 6,036,580.51 5,480,000.00 10.40 % 6,050,000.00 
     คาภาคหลวงแร 85,452.06 96,930.45 86,988.09 100,000.00 -10.00 % 90,000.00 
     คาภาคหลวงปโตรเลยีม 52,950.81 48,987.15 47,124.31 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

316,387.00 370,060.00 624,012.00 380,000.00 65.79 % 630,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,330,732.23 18,293,664.32 20,568,948.78 18,587,000.00     
20,252,000.00 

 
 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา 

9,388,730.00 21,589,050.00 22,127,180.00 22,000,000.00 1.33 % 22,292,800.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 9,388,730.00 21,589,050.00 22,127,180.00 22,000,000.00     22,292,800.00 
รวมทุกหมวด 27,150,996.00 40,250,179.41 43,210,658.63 41,000,000.00     43,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  43,000,000   บาท แยกเปน 
   

 รายไดจัดเก็บเอง 
 

 
หมวดภาษีอากร รวม 52,000 บาท 

 
  

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 50,000 บาท 
     ประมาณการรายรับนอยกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
ภาษีปาย จํานวน 2,000 บาท 

     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 48,200 บาท 

 
  

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท 
     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท 

     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท 

     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท 

     ประมาณการรายรับนอยกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท 

     ประมาณการรายรับนอยกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท 

     ประมาณการรายรับเทากับรายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

จํานวน 7,200 บาท 

     ประมาณการรายรับเทากับรายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท 

     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 350,000 บาท 

 
  

ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท 
     ประมาณการรายรับนอยกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 5,000 บาท 

 
  

คาขายแบบแปลน จํานวน 3,000 บาท 
     ประมาณการรายรับเทากับรายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 2,000 บาท 

     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
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รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,252,000 บาท 

 
  

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 62,000 บาท 
     ประมาณการรายรับนอยกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,600,000 บาท 

     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ จํานวน 3,600,000 บาท 

     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 170,000 บาท 

     ประมาณการรายรับนอยกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,050,000 บาท 

     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
คาภาคหลวงแร จํานวน 90,000 บาท 

     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท 

     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 

  
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

จํานวน 630,000 บาท 

     ประมาณการรายรับนอยกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 22,292,800 บาท 

 
  

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
และภารกิจถายโอนเลือกทํา 

จํานวน 22,292,800 บาท 

     ประมาณการรายรับมากกวารายรับจริงปท่ีผานมา   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 
        

                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 8,201,865 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

งานบริหารท่ัวไป รวม 8,201,865 บาท 
 

  
1. งบบุคลากร รวม 5,517,245 บาท 

 
   

1.1 เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท 
 

   
   1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/
เดือน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 244,800 บาท  และเงิน
คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท
เดือน  จํานวน  12 เดือน  เปนเงิน  269,280  บาท   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล    
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/

ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
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   1.1.2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท  และเงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ ละ  880 บาท/
เดือน  จํานวน 12 เดือน    เปนเงิน 21,120 บาท  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554 
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0809.7/ว2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
 

      

 
   

   1.1.3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/
เดือน  จํานวน  12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท  และเงิน
คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน          2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/
เดือน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
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องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
 

   
   1.1.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน 86,400 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
 

      

 
   

   1.1.5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 134,640 บาท เงินคาตอบแทน
รายเดือนรองประธานสภา จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,180 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 110,160 บาท เงินคาตอบแทน
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รายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 18 อัตรา ๆละ 7,200 จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 1,555,200 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  7,200 บาท/เดือน เปน
เงิน 86,400 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
 

   
1.2 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,946,125 บาท 

 
   

   1.2.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,981,385 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน
ประจาํป  7  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เปน
เงิน 1,911,125 บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถ่ินประจําป  7  อัตรา  เปนเงิน  70,260  บาท  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง 
(3) นิติกร  จํานวน  1  ตําแหนง 
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหนง 
(5) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง 
(6) เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  จํานวน  1  ตําแหนง 
(7) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี ้
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและ
การใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับ
ท่ี 4)  
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561 

        
 

      
 

   
   1.2.2 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 105,300 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้ 
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  ระดับกลาง     ในอัตราเดือน
ละ 7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  84,000 บาท 

      

 



25 
 

(2) เงินเพ่ิมการครองชีพเจาพนักงานธุรการ ในอัตราเดือน
ละ 1,775 บาท จํานวน 12 เดือน 21,300 บาท 
- เปนไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลง
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน      (การกําหนดให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ไดรับเงินเดือน
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)   
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 2590 ลง
วันท่ี 18 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในระบบแทง 
5) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับ
ท่ี 6)  พ.ศ. 2558 
6) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถ่ิน  ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
7) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 4713 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2558  เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการพนังกานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  

        
 

      
 

   
   1.2.3 เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้   
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ  7,000  บาท  จํานวน   12  เดือน  เปนเงิน  84,000  บาท    
(2) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือน
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ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับท่ี 4)      พ.ศ. 2553 ประกาศลง
วันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลง
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลง
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อ่ืน (ฉบับท่ี 6)   
10) คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลวังโพธิ ์เรื่อง ใหพนักงานสวน
ตําบลสายงานผูบริหารไดรับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน
รายเดือน       สั่ง ณ วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2560  

        
 

      

 

   
   1.2.4 คาจางลูกจางประจํา จํานวน 253,440 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับลูกจางประจํา ตําแหนง นักจัดการงาน
ท่ัวไป 1 อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  244,320 บาท  และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนลูกจางประจํา 1  อัตรา  เปน
เงิน 9,120  บาท   
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและ
การใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561 
 

   
   1.2.5 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท 

 
      

  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  432,000 บาท  โดย
จายใหกับพนักงานจาง  ดังนี ้
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(1) พนักงานจางท่ัวไป(คนงานท่ัวไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) พนักงานจางท่ัวไป  (พนักงานขับ
รถยนต)  จํานวน  1  ตําแหนง   
(3) พนักงานจางท่ัวไป  (แมบาน)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(4) พนักงานจางท่ัวไป  (ยาม)  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/
ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง 5) ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ท่ี 3) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3972 ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน
จาง (ฉบับท่ี 3) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงาน
จาง (ฉบับท่ี 6)  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 8963 ลง
วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) 
 

   
   1.2.6 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จาง  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เปนเงิน 48,000  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางท่ัวไป(คนงานท่ัวไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) พนักงานจางท่ัวไป (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1  ตําแหนง   
(3) พนักงานจางท่ัวไป  (แมบาน)  จํานวน  1  ตําแหนง 
(4) พนักงานจางท่ัวไป  (ยาม)  จํานวน  1  ตําแหนง 
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 4713 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
 

  
2. งบดําเนินงาน รวม 2,642,420 บาท 

 
   

2.1 คาตอบแทน รวม 188,000 บาท 
 

   
   2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  50,000  บาท   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลง
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
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ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป 
 

   
   2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ท่ีไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ี
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วนัหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2559 เรื่อง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
 

      

 
   

   2.1.3 คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิท่ีจะ
ไดรับ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

   
   2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
 

      

 
   

2.2 คาใชสอย รวม 1,739,000 บาท 
 

   
   2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

 
    

   2.2.1.1 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการของ อบต.หวยยาง 

จํานวน 25,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ อบต.หวยยาง โดยจาย
เปนคาจางเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก
ภายในหรือภายนอกเปนหนวยสํารวจประชาชน  เจาหนาท่ีของ
รัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือติดตอ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 

      

 
    

   2.2.1.2 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ จํานวน 284,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัด
สิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร   (รายจายเก่ียวกับการจางเหมา
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โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทย ุ กระจายเสียง  โทรทัศน  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมา
บริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภท
นี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

   
   2.1.2.3 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยแยกเปน 
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน  20,000  บาท  ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินป
ละ 1 %  ของรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไมรวมรายได
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมี
ผูอุทิศให ใหเบิกจายไดในภายในวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการไว
ตามอัตราท่ีกําหนดและตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง  โดยคํานึงถึง
ความจําเปนและประหยัดและใหใชหลักฐานการจายเงินตาม
รายการคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง มาประกอบการเบิกจายเงินโดยมี
เจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย   
(2)  คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  จํานวน  30,000  บาท  ท่ีไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรอืการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ิน  โดยยอดเงินท่ีตั้ง
จายไมรวมอยูในคารับรอง  ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงและใหแนบ
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บัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพ่ือใชเปน
หลักฐานประกอบการเบิกจาย  โดยมีเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการ
ดําเนินงานเปนผูรับรองการจาย   
ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
(3)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือ
วันสําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือ
คําสั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจ
หนาท่ี  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   

   
   2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

   2.2.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 280,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ี
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
  

    
   2.2.2.2 คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือ
กิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา  ตามความจํา เปน  หรือคาชดใช
คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลง
วันท่ี 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพ่ือ
มอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  สรุป
มีนัยสําคัญดังนี้ 
1. เบิกจายจากเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
2. คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบใหผูมี
เกียรติ ชาวตางประเทศและคูสมรสท่ีเดินทางเขามาหรือออกจาก
ประเทศไทยคนละไมเกิน 300 บาท 
3. คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม สําหรับ
วาง ณ อนุเสาวรีย ครั้งละไมเกิน 1,000 บาท 
4. คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/36272  ลง
วันท่ี  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพ่ือมอบให
บุคคลตาง ๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม 
4)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคา
สินไหมทดแทนกรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําละเมิดตอ
บุคคลภายนอก  ลงวันท่ี 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 

      

 
    

   2.2.2.3 โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นตําบลหวยยาง/แผนชุมชน 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  ประชุม
คณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางานตางๆ เก่ียวกับจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนนุ การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนํา
ชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
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ชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน
และกิจกรรม  โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตง
สถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 2931 ลงวันท่ี15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลง
วันท่ี 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชนสูการพัฒนา
ทองถ่ินแบบบูรณาการ   
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 976 ลง
วันท่ี 11 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการสงเสรมิ
การเมืองภาคพลเมืองของรัฐ   
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  3  หนา 61) 
 

    

   2.2.2.4 โครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจาง ผูนําชุมชน และผู
สังเกตการณ 

จํานวน 300,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดู
งานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาตําบล พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง ผูนําชุมชน และผูสังเกตการณ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี
อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม   คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร   คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ใน
การฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
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การฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน    คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คา
ปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 1  หนา 60) 
 

    
   2.2.2.5 โครงการพัฒนาทองถิ่นรวมใจกําจัดผักตบชวา ประชามี
สวนรวม 

จํานวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินรวมใจ
กําจัดผักตบชวา ประชามีสวนรวม โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดโครงการ  คาปายโครงการ  ปาย
ประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 6 หนา 62) 
 

      

 
    

   2.2.2.6 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป จํานวน 500,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง  ตามท่ีกฎหมายกําหนด  อีกท้ังใหความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีและการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดย

      

 



37 
 

จายเปนคาใชจายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร  คาของ
สมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาปาย
ประชาสัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ  เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันท่ี     28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมารเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถ่ิน    
 

    
   2.2.2.7 โครงการอบรมกฎหมายชาวบาน จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมาย เพ่ืออบรมใหความรูดานกฎหมายแกผูบริหาร
ทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และ
ประชาชน  เพ่ือสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตัวเอง
และสังคมได  โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตง
สถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร     คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 7  หนา 62) 
 

    
   2.2.2.8 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลากร 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเก่ียวกับการใชและการ
ตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  2 หนา  60) 
 

      

 
    

   2.2.2.9 โครงการอบรมเสริมสรางการมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตยประชาชนตําบลหวยยาง 

จํานวน 30,000 บาท 

 
      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเสริมสรางการมี
สวนรวมในระบอบประชาธิปไตยประชาชนตําบลหวยยาง โดยมี
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คาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัด
โครงการ  คาปายโครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปาย
รณรงค  คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาจาง
เหมาบริการตางๆ  และคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของใน
การจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 8 หนา 63) 
 

   
2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให
จายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาํแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ อปท. 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรบั-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ของ อปท. 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
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มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลกัษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

   
2.3 คาวัสดุ รวม 340,000 บาท 

 
   

   2.3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 180,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอ้ี
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถู
พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป    พี ว ีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
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ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

        
 

      

 

   
   2.3.2 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ
ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม

คุมคา  ดังนี้  หมอ กะทะ  ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผา
ปุท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจาก
เอกชน ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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   2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอ
น้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับ
ลูกปน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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   2.3.4 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 80,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

      

 
   

   2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสด ุ
2. รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือ
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ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท   
3. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะ
เม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Di
sc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
 หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของท่ีเปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

        
 

      

 

   
2.4 คาสาธารณูปโภค รวม 375,420 บาท 

 
   

   2.4.1 คาไฟฟา จํานวน 250,420 บาท 
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  - เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานท่ีท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแกไขปญหาคา
สาธารณูปโภคคางชําระ 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
 

      

 
   

   2.4.2 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในท่ี
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล  
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแกไขปญหาคา
สาธารณูปโภคคางชําระ 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
 

      

 
   

   2.4.3 คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทพ้ืนฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี ฯลฯ  และ
หมายความรวมถึงคาใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการดังกลาวและคาใชจาย
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ   
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-  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

   
   2.4.4 คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณี
ยากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

      

 
   

   2.4.5 คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทร
ภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อสาร  คา
สื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืนๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คา
เชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน  และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ
การใชบริการ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

      

 
  

3. งบลงทุน รวม 33,200 บาท 
 

   
3.1 คาครุภัณฑ รวม 33,200 บาท 

 
   

   3.1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
 

    
   3.1.2.1 คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง   
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
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หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตอง
ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอย
กวา 4 MB 
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
5) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
8) มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
9) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
 

    
   3.1.2.2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink 
Tank printer) 

จํานวน 17,200 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  จํานวน 4 เครื่อง   
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้ 
1) เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพจากโรงงานผูผลิต 

2)มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
3)มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษA4 ไมนอย
กวา 20 หนา/นาที(ppm) หรอื 8.8 ภาพ/นาที(ipm) 
4)มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษA4 ไมนอย
กวา 10 หนา/นาที(ppm) หรือ 5 ภาพ/นาที(ipm) 
5)มีชองเชื่อมตอ interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง  
6)มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 50 แผน 
7)สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal, และ Custom 
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4. งบเงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท 

 
   

4.1 เงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท 
 

   
   4.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ       

 
    

   4.1.1.1 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีอําเภอบัวใหญ จํานวน 9,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอําเภอบัวใหญตามโครงการงานรัฐ
พิธ ี 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันท่ี 3 เมษายน 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1618 ลง
วันท่ี 12 มีนาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ลําดับท่ี 5 หนา 62) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

                      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   

                       องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

                        อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 
                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 2,595,240 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,595,240 บาท 
 

  
1. งบบุคลากร รวม 1,992,240 บาท 

 
   

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,992,240 บาท 
 

   
   1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,785,300 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน
ประจาํป  6  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน 1,722,480  บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถ่ินประจําป  6  อัตรา  เปนเงิน  62,820  บาท  โดยจาย
ใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) นักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน  1  ตําแหนง 
(3) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง 
(4) นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง 
(5) เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง 
(6) เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ลง
วันท่ี 26 พฤศจกิายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561  
 

   
   1.1.2 เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  42,000  บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับท่ี 4)      พ.ศ. 2553 ประกาศลง
วันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
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6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบล เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลง
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)   
 

   
   1.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,520 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจา
พนักงานจัดเก็บรายได)  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  138,000 บาท  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง 1  อัตรา (พนักงานจางตาม
ภารกิจ)  จํานวน  12  เดือน   เปนเงิน 5,520 บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลง
วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/
ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ท่ี 3) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3972 ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
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สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงาน
จาง (ฉบับท่ี 6)  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 8963 ลง
วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) 
 

   
   1.1.4 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได)  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เปนเงิน 21,420 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.

อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  

4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 4713 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
การบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)   
 

      

 
  

2. งบดําเนินงาน รวม 592,000 บาท 
 

   
2.1 คาตอบแทน รวม 262,000 บาท 

 
   

   2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 150,000 บาท 

            2.1.1.1  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน       
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ประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 150,000   บาท 
(1) เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  จํานวน  50,000  บาท   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/
ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับ
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลง
วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 
 

   2.1.1.2 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  จํานวน  100,000  บาท   ตามพระราชบัญญัติ  และ
หนังสื่อสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ     พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลง
วันท่ี 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรอืคณะกรรมการ  
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1966 ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.
2560 เรื่อง แจงหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

        
 

      

 

   
   2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ท่ีไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
 

      

 
   

   2.1.3 คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิท่ีจะ
ไดรับ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

      

 
   

   2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี ้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
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บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
 

   
2.2 คาใชสอย รวม 250,000 บาท 

 
   

   2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       
 

    
   2.2.1.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ ดังนี้  คา
ถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมา
บริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ  ท่ีเขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบยีบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

      

 
   

   2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

   2.2.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

จํานวน 130,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ี
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จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
 

    
   2.2.2.2 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจายเปนคาปรับขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2550 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินดวนมาก ท่ี
มท 0808.3/ว462 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2551 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว
67 ลว. 9 มกราคม 2555 
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.3/ว
483 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2561 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 ลําดับท่ี 4  หนา 61) 
 

      

 
   

   2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย 
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(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสด ุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

   
2.3 คาวัสดุ รวม 80,000 บาท 

 
   

   2.3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
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โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ํายา
ลบกระดาษไข ไมบรรทัด ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

        
 

      

 

   
   2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท   
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3. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compac
t Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 
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3. งบลงทุน รวม 11,000 บาท 

 
   

3.1 คาครุภัณฑ รวม 11,000 บาท 
 

   
   3.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน       

 
    

   3.1.1.1 ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บานทึบ  จํานวน  2  ตู 
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้  
1) มีมือจับชนิดปด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 
        

                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 3,097,280 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 502,280 บาท 
 

  
1. งบบุคลากร รวม 296,280 บาท 

 
   

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 296,280 บาท 
 

   
   1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 291,240 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน
ประจาํป 1  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เปน
เงิน 282,240 บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนทองถ่ินประจําป  1  อัตรา จํานวน 12  เดือน  เปน
เงิน  9,000  บาท  โดยจายใหกับพนักงานสวน
ทองถ่ิน  ดังนี้ 
(1)  เจาพนักงานงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน  1  ตําแหนง   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  
9) หนังสอืสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  

        
 

      

 

   
1.1.2 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,040 บาท 

 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินคาเสี่ยงภัยในการสูรบ(พ.ส.ร.) ของ
พนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงเจาพนักงานปองกันฯ ใน
อัตราเดือนละ 420 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 5,040 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 
(2) พระราชกฤษฏีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535 
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2. งบดําเนินงาน รวม 188,000 บาท 

 
   

2.1 คาตอบแทน รวม 58,000 บาท 
 

   
   2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  (1) เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  10,000  บาท   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/
ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
, และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลง
วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจาํป 
 

      

 
   

   2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ท่ีไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
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สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
 

   
   2.1.3 คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิท่ี
จะไดรับ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน 
 

      

 
   

   2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
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2.2 คาใชสอย รวม 130,000 บาท 

 
   

   2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       
 

    
2.2.1.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ
ตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาธรรมเนียมตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมา
บริการอ่ืนๆ  ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

      

 
   

    2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

2.2.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศ
ยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ี
ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ   
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- เปนไปตามระเบียบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2559  
 

    
   2.2.2.2 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนตามเทศกาลปใหม
และเทศกาลสงกรานต 

จํานวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนตามเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเก่ียวกับการใชและการ
ตกแตงสถานท่ี  คาเชาเตนท  คายานพาหนะ  คาปาย
โครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดทําโครงการ   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0801.4/ว 668 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2560  
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับ
ท่ี 5 หนา 65) 
 

      

 
    

   2.2.2.3 โครงการอบรมรณรงคปองกันปราบปรามยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมรณรงค
ปองกันปราบปรามยาเสพติด โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัด
โครงการ  คาปายโครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปาย
รณรงค  คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาน้ํา
ดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
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3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับ
ท่ี 1  หนา 64) 
 

   
   2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา
สิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคา
ใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
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วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

  
3. งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท 

 
   

3.1 เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท 
 

   
   3.1.1 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

 

    

3.1.1.1 โครงการอุดหนุน”ศนูยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น"อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา 

จํานวน 18,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับองคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ ตามโครงการ"ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อ.บัวใหญ จ.
นครราชสีมา"  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4427 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1618 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ลําดับท่ี 8  หนา 66) 
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,595,000 บาท 

 
  

1. งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท 
 

   
1.1 คาตอบแทน รวม 70,000 บาท 

 
   

   1.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 70,000 บาท 

 

      

  (1) เพ่ือจายเปนคาปวยการใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับ
คาตอบแทนหรือคาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาง อ่ืนๆ  จํานวน  70,000  บาท  ท่ีดําเนินการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย          พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7271 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ี
ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
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1.2 คาใชสอย รวม 25,000 บาท 

 
   

   1.2.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

1.2.1.1 โครงการวัน อปพร. (22 มีนาคมของทุกป) จํานวน 25,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการวัน อป
พร. (22 มีนาคมของทุกป)  โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับ
การใชและการตกแตงสถานท่ี  คาใชจายในพิธีเปดและ
ปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ  คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คา
ปายประชาสัมพันธ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ   
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติ ปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
4) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2550 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2549 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเลือน  พ.ศ. 2553   
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 7 หนา 66) 
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2. งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท 

 
   

2.1 คาครุภัณฑ รวม 2,500,000 บาท 
 

   
   2.1.1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

 
    

2.1.1.1 รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค จํานวน 2,500,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค
(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 170 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2561 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 1 หนา 152) 

      

 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



72 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 

                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 1,882,640 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

              แผนงานการศึกษา 
  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,882,640 บาท 
 

  
1. งบบุคลากร รวม 1,226,340 บาท 

 
   

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,226,340 บาท 
 

   
   1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 944,340 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน
ประจาํป  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน 913,800 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถ่ินประจําป  3  อัตรา  เปนเงิน 30,540 บาท  โดยจาย
ใหกับพนักงานสวนทองถ่ิน  ดังนี้  
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง 
(2)  นักวชิาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง  
(3) เจาพนักงานธุรการ   จํานวน  1  ตําแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ลง
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
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7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561  
 

   
   1.1.2 เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง
การศึกษา  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000  บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลง
วันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
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7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลง
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) 
 

   
   1.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางจางท่ัวไป (คนงาน
ท่ัวไป)  จํานวน  2  ตําแหนง  จํานวน 12  เดือน  เปน
เงิน  216,000 บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลง
วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/
ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน
จาง 5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ท่ี 3) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3972 ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงาน
จาง (ฉบับท่ี 6)  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 
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8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 8963 ลง
วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) 
 

   
   1.1.4 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ท่ัวไป (คนงานท่ัวไป) จํานวน  2 อัตรา  จํานวน 12  เดือน เปน
เงิน 24,000 บาท  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  

4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 4713 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
การบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
 

      

 
  

2. งบดําเนินงาน รวม 294,000 บาท 
 

   
2.1 คาตอบแทน รวม 74,000 บาท 

 
   

   2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวน 
ตําบล จํานวน  30,000  บาท   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
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ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/
ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับ
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลง
วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 
 

   
   2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
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   2.1.3 คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิท่ีจะ
ไดรับ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

      

 
   

2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
 

      

 
   

2.2 คาใชสอย รวม 190,000 บาท 
 

   
   2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

 
    

     2.2.1.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ จํานวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ ดังนี้  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมา
บริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
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ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

   
   2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

   2.2.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ี
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  หรือ
บุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
 

      

 
    

   2.2.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบล
หวยยาง 

จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยยาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจาย
ในพิธีเปดและปดการฝกอบรม   คาวัสด ุ เครื่องเขียน  และ

      

 



79 
 

อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร   คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คา
กระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน    คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คา
ปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3)พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
4) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
5) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.5/
ว 4676 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี  1  หนา 67) 
 

   
   2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
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ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

   
   2.3 คาวัสดุ รวม 30,000 บาท 

 
   

   2.3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
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ตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  แผน
ท่ี พระบรมยาลักษณ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ํายา
ลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการ
ซ้ือ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 
 

   
   2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท   
3. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
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โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compac
t Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบ
อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 
 

  
3. งบลงทุน รวม 242,300 บาท 

 
   

3.1 คาครุภัณฑ รวม 42,300 บาท 
 

   
   3.1.1 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       

 
    

   3.1.1.1 โทรทัศน แอล อี ดี(LED TV) จํานวน 16,000 บาท 
 

      
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  จัดซ้ือตาม

ราคาตลาดเพราะไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงาน พ.ศ.
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2561 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ระดับความละเอียดเปนความละเอียดของจอภาพ(ขนาด
จอภาพ(Resolution) 
2) ขนาดท่ีกําหนดไมต่ํากวา 50 นิ้ว  
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง 
5) ชองตอ USB นอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล
ภาพ เพลง และภาพยนต 
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว  
 

   
   3.1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

 
    

  3.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 22,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบประมวลผล แบบ
ท่ี 1  จํานวน 1 เครื่อง   
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ี
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
5) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 19 นิ้ว 
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
7) มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
8) มีแปนพิมพ มีเมาส 
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   3.1.2.2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(ink Tank printer) จํานวน 4,300 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ  จํานวน 1 เครื่อง   
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึดพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพจาก
โรงงานผูผลิต 
2)มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
3)มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษA4 ไมนอย
กวา 20 หนา/นาที(ppm) หรอื 8.8 ภาพ/นาที(ipm) 
4)มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษA4 ไมนอย
กวา 10 หนา/นาที(ppm) หรอื 5 ภาพ/นาที(ipm) 
5)มีชองเชื่อมตอ interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอบกวา 1 ชอง  
6)มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 50 แผน 
7)สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal, และ Custom 
 

      

 
   

3.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 200,000 บาท 
 

   
   3.2.1 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง       

 
    

   3.2.1.1 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขาม

เต้ีย หมูท่ี 4 
จํานวน 68,700 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขาม
เตี้ย หมูท่ี 4 โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ดังนี้  
- ดําเนินการติดตั้งหนาตางชนิดบานเลื่อนกรอบอลูมิเนี่ยมบาน
กระจกใสหนา5.00 มิลลิเมตร ขนาด
กวาง 1.70 เมตร สูง 1.42 เมตร พรอมติดตั้งมุงลวด
หนาตาง รวมจํานวน 13 ชุด รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 9 หนา 71) 
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   3.2.1.2 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดง
บัง หมูท่ี 6 

จํานวน 131,300 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดง
บัง หมูท่ี 6 โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ดังนี้  
- ดําเนินการรื้อกระเบื้องมุงหลังคาเดิมพรอมมุงหลังคาสรรไทย
และรื้อฝาเพดานเดิมพรอมติดตั้งฝาเพดานอาคาร
ใหม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 9 หนา 71) 
 

      

 
  

4. งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 
 

   
4.1 เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

 
   

   4.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ       
 

    
   4.1.1.1 อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานดานชาง 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานดานชางตาม
โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบานดานชาง 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4427 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1618 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ลําดับท่ี 16  หนา 74) 
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   4.1.1.2 อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบานหนองหญาปลอง 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานหนองหญาปลอง
ตามโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบานหนองหญาปลอง  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4427 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1618 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ลําดับท่ี 21  หนา 76) 
 

      

 
    

   4.1.1.3 อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(เล้ียงปลาดุก) โรงเรียนบานดงบัง 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานดงบังตามโครงการ
สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เลี้ยงปลา
ดุก) โรงเรียนบานดงบัง  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4427 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1618 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ลําดับท่ี 19  หนา 75) 
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   4.1.1.4 อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(เล้ียงปลาในกระชังและเล้ียงกบในบอซีเมนต) 
โรงเรียนบานเกาง้ิว 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

   - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานเกาง้ิวตาม
โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(เลี้ยงปลาในกระชังและเลี้ยงกบในบอซีเมนต) โรงเรียนบานเกา
ง้ิว 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4427 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1618 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ลําดับท่ี 19  หนา 76) 
 

      

 

    

   4.1.1.5 อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและอาหารกลางวัน  
โรงเรียนบานหวยยาง 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานหวยยางตาม
โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและอาหารกลางวัน  โรงเรียนบานหวยยาง 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4427 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1618 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ลําดับท่ี 17 หนา 74) 
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   4.1.1.6 อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและอาหารกลางวัน(ปลูก
ผักสวนครัว,การเล้ียงปลา) โรงเรียนบานขามเตี้ย 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานขามเตี้ย ตาม
โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและอาหารกลางวัน(ปลูกผักสวนครัว,การ
เลี้ยงปลา)  โรงเรียนบานขามเตี้ย 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4427 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1618 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565  ลําดับท่ี 17 หนา 75) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 
                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 4,637,803 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 แผนงานการศึกษา 
  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,637,803 บาท 
 

  
1. งบบุคลากร รวม 727,140 บาท 

 
   

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 727,140 บาท 
 

   
   1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 241,440 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนง
คร ู1 อัตรา จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  234,120 บาท และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป 1 อัตรา  เปน
เงิน 7,320 บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลง
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วันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและ
การใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  

9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561 
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

        
 

      

 

   
   1.1.2 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 431,640 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  431,640  บาท  และเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน   เปนเงิน 16,440  บาท  (กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินอุดหนุนใหคนละ 9,400  บาท/
คน  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  338,400 บาท  และ อบต. สมทบอีก
จํานวน  93,240 บาท)  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1)  พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  2  ตําแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/
ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ท่ี 3) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 
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6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3972 ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน
จาง (ฉบับท่ี 3) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงาน
จาง (ฉบับท่ี 6)  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 8963 ลง
วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
พนักงานจาง  
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

   
   1.1.3 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 54,060 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตาม
ภารกิจ  (ผูดูแลเด็ก)  3  อัตรา จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน 54,060 บาท         
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 4713 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)   
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2. งบดําเนินงาน รวม 1,814,663 บาท 

 
   

2.1 คาตอบแทน รวม 22,000 บาท 
 

   
   2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกครู และ
ผูดูแลเด็กจํานวน  20,000  บาท   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลง
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป 
 

      

 
   

   2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับครู
และผูดูแลเด็ก ท่ีไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
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มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
 

   
2.2 คาใชสอย รวม 598,340 บาท 

 
   

   2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       
 

    
   2.2.1.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทย ุ กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค 
 

      

 
   

   2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

   2.2.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ี
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จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของครู และผูดูแลเด็ก หรือ
บุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
 

    
   2.2.2.2 โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 2 แหง จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงกาทัศนศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 2 แหง โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเก่ียวกับการใช
และการตกแตงสถานท่ีอบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝกอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร   คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือ
สิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืน
ท่ีจําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 3 หนา 58) 
 

      

 
    

   2.2.2.3 โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมี

คาใชจายประกอบดวย  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คารับรองผูท่ีเชิญ
มารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตาม
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วัตถุประสงค  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ  ไดแก คาสถานท่ีจัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เตนท เวที  คาใชจายเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานท่ี คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวมถึง
คาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คาเชาหรือคาบริการ
รถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือ
แขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลท่ี
มอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติ
คุณ เงินหรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการประกวดหรือ
แขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน และสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาใชจายในการ
ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจางเหมาทําปายโฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน ตาม
พระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับท่ี 2 หนา 68) 
 

    
   2.2.2.4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอน) 

จํานวน 98,600 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  เปนเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานขามเตี้ย,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง)  จัดสรรสาํหรับเด็ก
ปฐมวัย อาย ุ2 – 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เปนคาจัดการเรียน
การสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี ้
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1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
 

    

   2.2.2.5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

จํานวน 65,540 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) เปนเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก : ศพด.)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ย,  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 -
 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้ 
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป   
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200  บาท/ป   
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300  บาท/ป   
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
 

    
   2.2.2.6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน) 

จํานวน 284,200 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ย,  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวยัในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เปนเวลา 2 ภาคเรียน  อัตราม้ือละ  20  บาทตอ
คน  จํานวน  245  วัน   
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
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วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
 

   
   2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให
จายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบยีบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรบั-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค 
 

      

 
   

2.3 คาวัสดุ รวม 1,194,323 บาท 
 

   
   2.3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท 

         - เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมี       
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอ้ี
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถู
พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซ้ือ หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ข้ีผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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   2.3.2 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โอง
น้ํา ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอ
หุงขาวไฟฟา กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปุ
ท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดท่ีซ้ือจาก
เอกชน ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

      

 
   

   2.3.3 คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,183,323 บาท 
 

      
  (1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร

สวนตําบลหวยยาง 2 แหง จํานวน  117,926 บาท 
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- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง  จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ขามเตี้ย,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน  และ อบต. ตั้งสมทบ
ให  ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 6 แหง จํานวน 1,065,397 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ)  จํานวน 6 แหง  (โรงเรียนบานดานชาง,โรงเรียนบาน
หวยยาง,โรงเรียนบานขามเตี้ย,โรงเรียนบานดงบัง,โรงเรียนบานเกา
ง้ิว,โรงเรียนบานหนองหญาปลอง จํานวน  260  วัน  และ อบต.ตั้ง
สมทบให  ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  
3. งบเงินอุดหนุน รวม 2,096,000 บาท 

 
   

3.1 เงินอุดหนุน รวม 2,096,000 บาท 
 

   
   3.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ       

 
    

   3.1.1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานเกาง้ิว จํานวน 248,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนบานเกา
ง้ิว จํานวน 62  คน อัตราม้ือละ 20  บาทตอคน  จํานวน 200 วัน   

      

 



102 
 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันท่ี 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับท่ี 14 หนา 73) 
 

    
      3.1.1.2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานขามเตี้ย จํานวน 492,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนบานขาม
เตี้ย จํานวน 123 คน อัตราม้ือละ 20  บาทตอ
คน  จํานวน 200 วัน   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันท่ี 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
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จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับท่ี 12 หนา 72) 
 

    
      3.1.1.3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานดงบัง จํานวน 452,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนบานดง
บัง จํานวน 113 คน อัตราม้ือละ 20  บาทตอคน  จํานวน 200 วัน   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันท่ี 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
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สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับท่ี 13 หนา 73) 
 

    
      3.1.1.4 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานดานชาง จํานวน 356,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนบานดาน
ชาง จํานวน 89  คน อัตราม้ือละ 20  บาทตอ
คน  จํานวน 200 วัน   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันท่ี 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับท่ี 10 หนา 72) 
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      3.1.1.5 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนอง
หญาปลอง 

จํานวน 284,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนบานหนองหญา
ปลอง จํานวน 71  คน อัตราม้ือละ 20  บาทตอ
คน  จํานวน 200 วัน   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันท่ี 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับท่ี 15 หนา 73) 
 

      

 
    

      3.1.1.6 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหวยยาง จํานวน 264,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนบานหวย
ยาง จํานวน 66  คน อัตราม้ือละ 20  บาทตอ
คน  จํานวน 200 วัน   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันท่ี 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับท่ี 11 หนา 72) 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



107 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 

                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 440,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน  

 แผนงานสาธารณสุข 
  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 440,000 บาท 
 

  
1. งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท 

 
   

1.1 คาใชสอย รวม 90,000 บาท 
 

   
   1.1.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

 
    

1.1.1.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ จํานวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ
ตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทย ุ กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภท
นี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
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อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
 

   
1.1.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

1.1.2.1 โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะท่ีตนทาง จํานวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินรณรงคและสงเสริม
การคัดแยกขยะท่ีตนทาง  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปนในการจัดโครงการ  คาวัสดุ  คาปาย
โครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ํา
ใชในการดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.5/
ว 0263 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
รวมกลุมพ้ืนท่ีในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561   
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ท่ี  1 หนา  77) 
 

      

 
   

1.2 คาวัสดุ รวม 110,000 บาท 
 

   
   1.2.1 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 30,000 บาท 

         - เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจาย       
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เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค 
 

   
   1.2.2 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปใน
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ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ดังนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  ทรายอะเบท  วัคซีน  สําล ีและผาพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ถึงมือ กระดาษ
กรอง จุกตางๆ ฯลฯ      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ
สําคัญของโรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง พ.ศ. 2559 
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลง
เพราะพันธุยุงลายเปนเหตุรําคาญและแตงตั้งเจาพนักงาน
สาธารณสุขเพ่ิมเติม  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 4700 ลว. 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและ
ปองกันโรคท่ีมียุงเปนพาหะนําโรค  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1732 ลง
วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเนนย้ําแนวทางการ
ดําเนินการปองกันโรคท่ีมียุงเปนพาหะนําโรค  
7) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวน
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ท่ีสุด ท่ี มท ว 0120 ลง
วันท่ี 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลง
วันท่ี 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 

  
2. งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

 
   

2.1 เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 
 

   
   2.1.1 เงินอุดหนุนเอกชน       

 
    

2.1.1.1 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 1 บานดานชาง 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 1 บานดาน
ชาง จํานวน 3 โครงการ  ใหกับกรรมการ
หมูบาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
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สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับ
ท่ี  2 หนาท่ี 78) 
 

    
  2.1.1.2 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 10 บานสระไผ 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 10 บานสระ
ไผ จํานวน 3 โครงการ ใหกับกรรมการหมูบาน  ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนนุขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับ
ท่ี  11 หนา 81) 
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  2.1.1.3 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 11 บานดงสวาง 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 11 บานดง
สวาง จํานวน 3 โครงการ  ใหกับกรรมการ
หมูบาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับ
ท่ี  12 หนาท่ี 81) 
 

      

 
    

2.1.1.4 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 12 บานหนองไผงาม 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 12 บานหนองไผ
งาม จํานวน 3 โครงการ  ใหกับกรรมการ
หมูบาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
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หนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนนุขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับ
ท่ี 13 หนาท่ี 81) 
 

    
2.1.1.5 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 2 บานดอนกระชาย 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  หมูท่ี 2 บานดอน
กระชาย จํานวน 3 โครงการ ใหกับกรรมการ
หมูบาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับ
ท่ี 3 หนาท่ี 78) 
 

    
2.1.1.6 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 3 บานหวยยาง 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 3 บานหวย
ยาง จํานวน 3 โครงการ  ใหกับกรรมการ
หมูบาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
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ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับ
ท่ี  4 หนาท่ี 78) 
 

    
2.1.1.7 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 4 บานขามเตี้ย 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 4 บานหวย
ยาง จํานวน 3 โครงการ  ใหกับกรรมการ
หมูบาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับ
ท่ี 5 หนาท่ี 79) 
 

    
2.1.1.8 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี 5 บานหวยครอ 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 5 บาน
หวยครอ จํานวน 3 โครงการ  ใหกับกรรมการ
หมูบาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับ
ท่ี  6 หนาท่ี 79) 
 

      

 
    

2.1.1.9 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี ๖ บานดงบัง 

จํานวน 20,000 บาท 

         - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน       
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สาธารณสุข หมูท่ี 6 บานดง
บัง จํานวน 3 โครงการ  ใหกับกรรมการ
หมูบาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับ
ท่ี  7 หนาท่ี 79) 
 

    
2.1.1.10 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี ๗ บานเกาง้ิว 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 7บานเกาง้ิว จํานวน 3 โครงการ  ใหกับ
กรรมการหมูบาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับ
ท่ี  8 หนาท่ี 80) 
 

    
2.1.1.11 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี ๘ บานบุไทย 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 8 บานบุ
ไทย จํานวน 3 โครงการ  ใหกับกรรมการ
หมูบาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  

      

 



120 
 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับ
ท่ี  9 หนาท่ี 80) 
 

    
2.1.1.12 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูท่ี ๙ บานหนองหญาปลอง 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

   เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี 9 บานหนองหญา
ปลอง จํานวน 3 โครงการ  ใหกับกรรมการ
หมูบาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการ
สนับสนุนขององคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และ
องคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1745 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลง
วันท่ี 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนิน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
 (แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับ
ท่ี  10 หนาท่ี 80) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 

                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 1,046,980 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

               แผนงานสังคมสงเคราะห 
  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 1,046,980 บาท 
 

  
1. งบบุคลากร รวม 640,980 บาท 

 
   

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 640,980 บาท 
 

   
   1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 598,980 บาท 

 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน
ประจาํป  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  577,440  บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนทองถ่ินประจําป  2  อัตรา  เปน
เงิน  21,540  บาท  โดยจายใหกับโดยจายใหกับพนักงาน
สวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือนเงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ท่ี 4) ขาราชการองค 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
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ท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  
 

   
   1.1.2 เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน   
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและ
ลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศ
ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบล เรื่อง
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลง
วันท่ี 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลง
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)  
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2. งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท 

 
   

2.1 คาตอบแทน รวม 67,000 บาท 
 

   
   2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  จํานวน  20,000  บาท   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/
ว 859 ลงวันท่ี       29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินให
เปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
, และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลง
วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป 
 

      

 
   

   2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานสวนตําบล ท่ีไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ีนอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยดุราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
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แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  

   
   2.1.3 คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิท่ี
จะไดรับ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

      

 
   

   2.1.4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2549   
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2.2 คาใชสอย รวม 313,000 บาท 

 
   

   2.21 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       
 

    
2.2.1.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ จํานวน 118,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ
ตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาธรรมเนียมตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการ
อ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

      

 
   

2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

2.2.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศ
ยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ีจําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
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ราชการเพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
 

    
   2.2.2.2 โครงการฝกอาชีพใหกับประชาชน ตําบลหวยยาง จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชนตําบลหวยยาง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัด
โครงการ  คาปายโครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปาย
รณรงค  คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาน้ํา
ดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับ
ท่ี  4  หนา 84) 
 

      

 
    

   2.2.2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและ
ผูดอยโอกาส ตําบลหวยยาง 

จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการและผูดอยโอกาสตําบลหวยยาง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัด
โครงการ  คาปายโครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปาย
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รณรงค  คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาน้ํา
ดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับ
ท่ี 3  หนา 83) 
 

    
   2.2.2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตําบลหวยยาง จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุตําบลหวยยาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดโครงการ  คาปาย
โครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปาย
รณรงค  คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาน้ํา
ดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 3  หนา 83) 
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2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคา
สิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
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2.3 คาวัสดุ รวม 10,000 บาท 

 
   

   2.3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  พระบรมยาลักษณ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบ
คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
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วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
 

  
3. งบลงทุน รวม 16,000 บาท 

 
   

3.1 คาครุภัณฑ รวม 16,000 บาท 
 

   
   3.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

 
    

3.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง   
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จาน
วน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา 4 MB 
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
5) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง 
7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
8) มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
9) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 
                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 1,191,860 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,191,860 บาท 
 

  
1. งบบุคลากร รวม 883,860 บาท 

 
   

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 883,860 บาท 
 

   
   1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 676,920 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน
ประจาํป  2  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  เปน
เงิน  653,640   บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถ่ินประจําป  2  อัตรา 23,280 บาท  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
(1)  ผูอํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง 
(2)  นายชางโยธา   จํานวน  1  ตําแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ลง
วันท่ี 26 พฤศจกิายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561  

        
 

      

 

   
   1.1.2 เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500 บาท  รวม  12 เดือน เปนเงิน  42,000  บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลง
วันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบล เรื่องมาตรฐาน
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ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลง
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)   
 

   
   1.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,520 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน     เปน
เงิน 131,560  บาท  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง 1 อัตรา (พนักงานจางตามภารกิจ)จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 11,960 บาท  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยนายชาง
ไฟฟา)  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลง
วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/
ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ท่ี 3) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3972 ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) 
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7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงาน
จาง (ฉบับท่ี 6)  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 8963 ลง
วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับพนักงานจาง 
 

   
   1.1.4 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ผูชวยนายชาง
ไฟฟา) 1 อัตรา จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  21,420 บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ท่ี 2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 4713 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
 

      

 
  

2. งบดําเนินงาน รวม 299,000 บาท 
 

   
2.1 คาตอบแทน รวม 71,000 บาท 

 
   

   2.1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 20,000 บาท 

         - เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแก       
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พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  20,000  บาท   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/
ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับ
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลง
วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 
 

   
2.1.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ท่ีไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
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   2.1.4 คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิท่ีจะ
ไดรับ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

      

 
   

   2.1.5 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
 

      

 
   

2.2 คาใชสอย รวม 198,000 บาท 
 

   
   2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

 
    

   2.2.1.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ จํานวน 138,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ ดังนี ้ คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
เชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมา
บริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
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ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

   
2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

2.2.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ี
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
 

      

 
   

2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           
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(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

   
2.3 คาวัสดุ รวม 30,000 บาท 

 
   

   2.3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
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โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบ
คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ํายา
ลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุดน้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 
 

   
   2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท   
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3. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
 Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบ
อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus 
Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เปนตน ฯลฯ    
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
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วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

        
 

      

 

  
3. งบลงทุน รวม 9,000 บาท 

 
   

3.1 คาครุภัณฑ รวม 9,000 บาท 
 

   
   3.1.1 ครุภัณฑโรงงาน       

 
    

   3.1.1.1 เครื่องเช่ือมไฟฟา จํานวน 9,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องเชื่อมไฟฟา โดยมี
คุณลักษณะ แรงดันไฟฟา 220 V/50 Hz  ขนาดลวดเชื่อม 1.6-
4.0 มม. มีลายเชื่อมและสายดินยาวไมนอยกวา 5 เมตร จัดซ้ือ
ตามราคาทองตลาดเพราะไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑป พ.ศ.
2561  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 
                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 470,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท 
 

  
1. งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท 

 
   

1.1 คาใชสอย รวม 150,000 บาท 
 

   
   1.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนตานยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดการแขงขันกีฬาประชาชนตานยาเสพติด โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน
ในการจัดโครงการ  คาปายโครงการ  ปาย
ประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คาอาหาร คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาจางเหมาบริการ
ตางๆ  และคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ
ในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ท่ี 5 หนา 129) 
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1.2 คาวัสดุ รวม 60,000 บาท 

 
   

   1.2.1 วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬา รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาย สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
(1) ก.ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดย
สภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือม่ือนําไปใชแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแวมแลวไมคุมคา ดังนี้ หวง
ยาง ฟุตบอล ปงปอง ลูกแชรบอล ไมแบตมิน
ตัน ตะกรอ เสาตาขายวอลเลบอล เชือก
กระโดด เสาตาขายกีฬา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสวเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงและ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสวเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุ และครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ    
 

      

 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 260,000 บาท 
 

  
1. งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท 

 
   

1.1 คาใชสอย รวม 220,000 บาท 
 

   
   1.1.1 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธ ี จํานวน  20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา  รัฐ
พิธ ี พระราชพิธี  หรือวันสําคัญตางของชาติ คา
จัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่ง
ของอําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตาม
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ภารกิจอํานาจหนาท่ี  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542   
 

   
   1.1.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

1.1.2.1 โครงการประเพณีบุญทอดเทียนโฮม จํานวน 80,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการงาน
ประเพณีบุญทอดเทียนโฮม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัด
โครงการ  คาปายโครงการ  ปาย
ประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คาอาหาร คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาจางเหมาบริการ
ตางๆ  และคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ
ในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ท่ี 2 หนา 127) 
 

      

 
    

1.1.2.2 โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 120,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการงาน
ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัด
โครงการ  คาปายโครงการ  ปาย

      

 



139 
 

ประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คาอาหาร คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาจางเหมาบริการ
ตางๆ  และคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ
ในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับ
ท่ี  1 หนา 127) 
 

  
2. งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

 
   

2.1 เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
 

   
   2.1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ       

 
    

2.1.1.1 อุดหนุนโครงการงานฉลองชัยทาวสุรนารี
(ประเพณีบัวไหม-บัวใหญ) 

จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอําเภอบัว
ใหญ ตามโครงการงานฉลองชัยทาวสุรนารี
(ประเพณีบัวไหม-บัวใหญ)  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1618 ลง
วันท่ี 12 มีนาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561-2565 ลําดับท่ี 8 หนา 66) 

      

 



140 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 
                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 1,191,860 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,191,860 บาท 
 

  
1. งบบุคลากร รวม 883,860 บาท 

 
   

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 883,860 บาท 
 

   
   1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 676,920 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน
ประจาํป  2  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  เปน
เงิน  653,640   บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ทองถ่ินประจําป  2  อัตรา 23,280 บาท  โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
(1)  ผูอํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง 
(2)  นายชางโยธา   จํานวน  1  ตําแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ลง
วันท่ี 26 พฤศจกิายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561  

        
 

      

 

   
   1.1.2 เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500 บาท  รวม  12 เดือน เปนเงิน  42,000  บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลง
วันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบล เรื่องมาตรฐาน
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ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลง
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)   
 

   
   1.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,520 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง 1 อัตรา  จํานวน  12  เดือน     เปน
เงิน 131,560  บาท  และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง 1 อัตรา (พนักงานจางตามภารกิจ)จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 11,960 บาท  โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยนายชาง
ไฟฟา)  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลง
วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/
ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ท่ี 3) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3972 ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) 
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7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงาน
จาง (ฉบับท่ี 6)  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 8963 ลง
วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับพนักงานจาง 
 

   
   1.1.4 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ (ผูชวยนายชาง
ไฟฟา) 1 อัตรา จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  21,420 บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ท่ี 2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 4713 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
 

      

 
  

2. งบดําเนินงาน รวม 299,000 บาท 
 

   
2.1 คาตอบแทน รวม 71,000 บาท 

 
   

   2.1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 20,000 บาท 

         - เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแก       
 



144 
 

พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  20,000  บาท   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/
ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับ
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลง
วันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 
 

   
2.1.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ท่ีไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
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   2.1.4 คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิท่ีจะ
ไดรับ   
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

      

 
   

   2.1.5 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลตามสิทธิท่ีควรจะไดรับ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
 

      

 
   

2.2 คาใชสอย รวม 198,000 บาท 
 

   
   2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

 
    

   2.2.1.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ จํานวน 138,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ ดังนี ้ คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
เชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมา
บริการ หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

      

 



146 
 

ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

   
2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

2.2.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ี
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
 

      

 
   

2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           
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(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

   
2.3 คาวัสดุ รวม 30,000 บาท 

 
   

   2.3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
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โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถูพ้ืน เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบ
คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ํายา
ลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุดน้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 
 

   
   2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  20,000  บาท   
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3. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
 Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปน
การซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่งบ
อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus 
Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) เปนตน ฯลฯ    
- เปนไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
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วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

        
 

      

 

  
3. งบลงทุน รวม 9,000 บาท 

 
   

3.1 คาครุภัณฑ รวม 9,000 บาท 
 

   
   3.1.1 ครุภัณฑโรงงาน       

 
    

   3.1.1.1 เครื่องเช่ือมไฟฟา จํานวน 9,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องเชื่อมไฟฟา โดยมี
คุณลักษณะ แรงดันไฟฟา 220 V/50 Hz  ขนาดลวดเชื่อม 1.6-
4.0 มม. มีลายเชื่อมและสายดินยาวไมนอยกวา 5 เมตร จัดซ้ือ
ตามราคาทองตลาดเพราะไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑป พ.ศ.
2561  
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                 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

          อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 
        

                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 4,067,100 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 4,067,100 บาท 

 
  

1. งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท 
 

   
1.1 คาใชสอย รวม 300,000 บาท 

 
   

   1.1.1 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
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ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

   
1.2 คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

 
   

   1.2.1 วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซม
แลวไมคุมคา  ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม ราวพาดผา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม
คงสภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะ
เปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

  
2. งบลงทุน รวม 3,667,100 บาท 

 
   

2.1 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 3,667,100 บาท 
 

   
2.2.1 คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

 
    

2.2.1.1 โครงการกอสรางขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานดงสวาง หมูท่ี 11(วัดบานดงบัง-บานนางอมร ชนะดี) 

จํานวน 316,200 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงสวาง หมูท่ี 11(วัดบานดงบัง-บาน
นางอมร ชนะดี) โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ดังนี้  
- โดยดําเนินการผิวจราจร
กวาง 2.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 450.00 ตารางเมตร ลง
ไหลทางดินถมตามสภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 65 หนา 119) 
 

      

 
    

   2.2.1.2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานดอนกระชาย หมูท่ี 2 
(สายบานดอนกระชาย-บานโนนประดู ต.ขุนทอง) 

จํานวน 324,900 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถนนลูกรัง บานดอน
กระชาย หมูท่ี 2 (สายบานดอนกระชาย-บานโนนประดู ต.
ขุนทอง) โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ดังนี ้ 
- โดยดําเนินการลงพ้ืนทาง
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ลูกรัง  กวาง 5.00 เมตร ยาว 460 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมดําเนินการเกลี่ยบดทับแนน หรือมี
พ้ืนท่ีดําเนินการรวมไมนอยกวา 2,300 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 16 หนา 97) 

    
   2.2.1.3 โครงการกอสรางถังน้ําประปาหมูบาน บานหวยยาง 
หมูท่ี 3 

จํานวน 334,800 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางถังน้ําประปา
หมูบาน บานหวยยาง หมูท่ี 3 โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
- โดยดําเนินการกอสรางถังแชมเปญระบบประปา
หมูบาน ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พรอมวาง
ทอพีวีซี ขนาด Dia 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ระยะทาง 50.00 เมตร รา
ยละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 22 หนา 99) 

      

 
    

   2.2.1.4 โครงการกอสรางปายท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 

จํานวน 230,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางปายท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
- โดยดําเนินการกอสรางปายท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง ขนาด ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีดําเนินการรวมไมนอยกวา 12.00 ตามราง
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 6 หนา 92) 
 

    

   2.2.1.5 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานดานชาง หมูท่ี 1 (จากบานนายวิรัตน ตัวสระเกษ-บานนาง
ลี เกษนอก) 

จํานวน 171,100 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กบานดานชาง หมูท่ี 1 (จากบานนายวิ
รัตน ตัวสระเกษ-บานนางลี เกษนอก)  โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
- โดยทําการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ปากกวาง 0.45 เมตร  ยาว 210.00 เมตร  ลึก 0.15 เมตร หรื
อมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอยกวา 94.50 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 8 หนา 93) 
 

      

 

    

   2.2.1.6 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานดานชาง หมูท่ี 1 (จากศาลากลางหมูบานหนองไผงาม-
ศาลาทางเขาหมูบาน) 

จํานวน 164,800 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กบานดานชาง หมูท่ี 1 (จากศาลากลาง
หมูบานหนองไผงาม-ศาลาทางเขาหมูบาน)  โดยมี
รายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
- โดยทําการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ปากกวาง 0.45 เมตร  ยาว 200.00 เมตร  ลึก 0.15 เมตร หรื
อมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดรวมไมนอยกวา 90.00 ตาราง
เมตร   รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 7 หนา 93) 
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   2.2.1.7 โครงการขยายทอเมนระบบประปาหมูบาน บานขาม
เตี้ย หมูท่ี 4 (จากบานนางบุญมี ถมกลาง-บานนางบัวบาน สุข
สรอย) 

จํานวน 66,300 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการขยายทอเมนระบบประปา
หมูบาน บานขามเตี้ย หมูท่ี 4 (จากบานนางบุญมี ถมกลาง-
บานนางบัวบาน สุขสรอย)  โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
- ดําเนินการขุดวางทอเมนระบบประปา พีวีซี.
ขนาด Dia 2 นิ้ว ระยะทาง 400.00 เมตร พรอมฝงกลบ
ทอ และติดตั้งประตูปด-เปด จํานวน 4 จุด   รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 34 หนา 104) 
 

      

 
    

   2.2.1.8 โครงการขยายทอเมนระบบประปาหมูบาน บาน
หวยครอ หมูท่ี 5 

จํานวน 240,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการขยายทอเมนระบบประปา
หมูบาน บานหวยครอ หมูท่ี 5  โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
- ดําเนินการขุดวางทอเมนระบบประปา พีวีซี.
ขนาด Dia 4 นิ้ว ระยะทาง 600.00 เมตร พรอมฝงกลบ
ทอ และติดตั้งประตูปด-เปด จํานวน 3 จุด  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 35 หนา 104) 
 

      

 
    

   2.2.1.9 โครงการเจาะบอน้ําระบบประปาหมูบาน บานหวย
ยาง หมูท่ี 3 

จํานวน 50,000 บาท 

 
      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการเจาะบอน้ําระบบประปา
หมูบาน บานหวยยาง หมูท่ี 3 โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี ้ 
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 - ดําเนินการเจาะบอบาดาลระบบประปาหมูบาน ขนาด
บอ 6 นิ้ว ความลึก 60.00 เมตร พรอมใสทอกันทรุดและทอ
สกรีน พีวีซี ชั้น 8.5 Dia  6 นิ้ว จํานวน 15 ทอน รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 23 หนา 99) 
 

    
   2.2.1.10 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมูบาน บานเกา
ง้ิว หมูท่ี 7 

จํานวน 245,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย
หมูบาน บานเกาง้ิว หมูท่ี 7 โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้   
- ดําเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมูบาน ระยะทาง 420.00 เมตร และกอสรางหอกระจาย
ขาว จํานวน 3 จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 43 หนา 108) 
 

      

 
    

   2.2.1.11 โครงการเทลานคอนกรีตหนาสํานักงานหลังใหม 
อบต.หวยยาง 

จํานวน 240,700 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการเทลานคอนกรีตหนา
สํานักงานหลังใหม อบต.หวยยาง  โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้   
- โดยทําการเทพ้ืนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด หนา 0.10 เมตร พ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดไมนอย
กวา 484.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
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2) พระราชบญัญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี  3 หนา 91) 
 

    

   2.2.1.12 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงบัง หมูท่ี 6(บานนางอุทิศ-
บานนายสุพิน แสงวันดี) 

จํานวน 317,700 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงบัง หมู
ท่ี 6  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
- ดําเนินการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร รวม
ระยะทาง 210.00 เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.80x1.00 เมตร จํานวน 22 บอ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 39 หนา 106) 
 

      

 
    

  2.2.1.13 โครงการสรางรั้วรอบท่ีทําการ อบต.หวยยาง ดาน
ทิศตะวันออก 

จํานวน 119,300 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการสรางรั้วรอบท่ีทําการ อบต.
หวยยาง ดานทิศตะวันออก  โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
- โดยทําการกอสรางรั้วท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล
หวยยางสูง 2.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี  2 หนา 91) 
 
 
 
 

      

 



159 
 

   
2.2.2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง       

 
    

2.2.2.1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานบุไทย หมูท่ี 8 (สายหนาบานนางทองใบ จําปาเล็ก) 

จํานวน 96,300 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุไทย หมูท่ี 8 (สายหนาบานนาง
ทองใบ จําปาเล็ก)  โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
- โดยดําเนินการ ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 172.00 ตารางเมตร ลง
ทอ คศล.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.30 เมตร จํานวน 9 ทอนพรอมบ
พัก คสล. จํานวน 1 บอ และลงไหลทางดินถมตาม
สภาพ  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 48 หนา 110) 
 

      

 
    

   2.2.2.2 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานบุไทย หมูท่ี 8 (สายหนาบานนายกําพล สุวิชัย) 

จํานวน 62,100 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานบุไทย หมูท่ี 8 (สายหนาบานนายกํา
พล สุวิชัย)  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ดังนี้  
- โดยดําเนินการ ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 120.00 ตาราง ลงไหล
ทางดินถมตามสภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 47 หนา 110) 
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   2.2.2.3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสระไผ หมูท่ี 10 (บานสระไผ-บานขามเตี้ย) 

จํานวน 329,300 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานสระไผ หมูท่ี 10 (บานสระไผ-บาน
ขามเตี้ย)  โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน ดังนี้  
- โดยดําเนินการผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 650.00 ตารางเมตร ลง
ไหลทางดินถมตามสภาพ  รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 59 หนา 116) 
 

      

 
    

   2.2.2.4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 9 (สายบานนายสถาพร โคตะลี) 

จํานวน 318,600 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 9 (สายบาน
นายสถาพร โคตะลี)  โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้  
- โดยดําเนินการ ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 616.00 ตารางเมตร ลง
ไหลทางดินถมตามสภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ีกําหนด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 53 หนา 113) 
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3. คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง 

      

 
    

3.1 คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก เพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง 

จํานวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือใหไดมาซ่ึง
สิ่งกอสราง  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

      

 
                   



162 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 
        

                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 849,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 แผนงานการเกษตร 
  

งานสงเสริมการเกษตร รวม 764,500 บาท 
 

  
1. งบบุคลากร รวม 601,500 บาท 

 
   

1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 601,500 บาท 
 

   
   1.1.1 เงินเดือนพนักงาน จํานวน 439,500 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน
ประจาํป  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน 426,360 บาท และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน
ประจาํป  2  อัตรา  เปนเงิน 13,140 บาท  โดยจายใหกับพนักงาน
สวนทองถ่ิน  ดังนี้  
(1)  ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร    จํานวน  1  ตําแหนง 
(2)  เจาพนักงานการเกษตร                   จํานวน  1  ตําแหนง  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
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ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดอืน และประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2683 ลง
วันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราคาจางและ
การใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับ
ท่ี 4)  
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561  
 

   
   1.1.2 เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริม
การเกษตร     ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000  บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
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8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลง
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3041 ลง
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อ่ืน (ฉบับท่ี 6)   
 

   
   1.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางจางท่ัวไป (คนงาน
ท่ัวไป)  จํานวน  1  ตําแหนง  จํานวน 12  เดือน  เปน
เงิน  108,000 บาท   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/
ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง 5) ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ท่ี 3) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 
6) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 3972 ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน
จาง (ฉบับท่ี 3) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงาน
จาง (ฉบับท่ี 6)  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 
8) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 8963 ลง
วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) 
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   1.1.4 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ท่ัวไป       (คนงาน
ท่ัวไป) จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 12  เดือน เปน
เงิน 12,000 บาท  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) 
5) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/ว 4713 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรการบริหาร
สวนตําบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)   
 

      

 
  

2. งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท 
 

   
2.1 คาตอบแทน รวม 17,000 บาท 

 
   

   2.1.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 15,000 บาท 

 

      

  - เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลง
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
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ทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจาํป 
 

   
   2.1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ท่ีไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาท่ี
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วนัหยุดราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2559 เรื่อง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
 

      

 
   

2.2 คาใชสอย รวม 126,000 บาท 
 

   
   2.2.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

 
    

   2.2.1.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ ดังนี้  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการ
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ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมา
บริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คา
ติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค 
 

   
   2.2.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

   2.2.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 25,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ท่ี
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ   
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
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   2.2.2.2 โครงการจัดการน้ําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ธนาคารน้ําใตดิน) 

จํานวน 25,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการน้ําตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ําใตดิน) โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดโครงการ  คาปาย
โครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คาอาหาร คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ  และ
คาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 17 หนา 137) 
 

      

 
    

   2.2.2.3 โครงการรณรงคสงเสริมการไถกลบตอซังขาว จํานวน 25,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคสงเสริมการไถ
กลบตอซังขาว โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ี
จําเปนในการจัดโครงการ  คาปายโครงการ  ปาย
ประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.3/ว1953 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 6 หนา 132) 
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   2.2.2.4 โครงการสงเสริมวานเมล็ดพันธุพืชทําปุยพืชสด จํานวน 25,500 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมวานเมล็ดพันธุ
พืชทําปุยพืชสด โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ี
จําเปนในการจัดโครงการ  คาปายโครงการ  ปาย
ประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ  และคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.3/ว1953 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 7 หนา 132) 
 

      

 
   

2.2.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให
จายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2)  คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาํแนก
ประเภทรายรับ –รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ อปท. 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลง
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วันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและ
การจาํแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค 
 

   
2.3 คาวัสดุ รวม 20,000 บาท 

 
   

   2.3.1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอ้ี
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ท่ีถู
พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ ฯลฯ 
2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
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บรรทัด คลิป ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

   
   2.3.2 วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จาน
พรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตว
ปก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผาพลาสติก หนากากปองกันแกสพิษ
ฯลฯ      
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

   
   2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1. รายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ 
2. รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท   
3. รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Di
sc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
 หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของท่ีเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี ้ แผงแปนอักขระหรือ

      

 



173 
 

แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0756 ลง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2061 ลง
วันท่ี 29 กุมภาพันธ 2562  
 

 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 84,500 บาท 

 
  

1. งบดําเนินงาน รวม 84,500 บาท 
 

   
1.1 คาใชสอย รวม 84,500 บาท 

 
   

   1.1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

 
    

   1.1.1.1 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ จํานวน 29,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ   โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนใน
การจัดโครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม  ปุย  คาปาย
โครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใชในการ
ดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับท่ี 11 หนา 134)  
 
 
 

      

 



174 
 

    
   1.1.1.2 โครงการปลูกหญาแฝก จํานวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝก  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัด
โครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน หญาแฝก ปุย  คาปาย
โครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คาน้ําดื่ม คาอาหาร
วาง คาอาหาร  คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 10 หนา 134) 
 

      

 

    

   1.1.1.3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชดําริ 

จํานวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดโครงการ   คาปาย
โครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คาน้ําดื่ม คาอาหาร
วาง คาอาหาร  คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 18 หนา 137) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอ บัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 
        

                  ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 13,656,932 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 แผนงานงบกลาง 
  

งบกลาง รวม 13,656,932 บาท 
 

  
งบกลาง รวม 13,656,932 บาท 

 
   

งบกลาง รวม 13,656,932 บาท 
 

   
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จางกรณีนายจางในอัตรารอยละ  5  ของคาจางท่ี อบต.
จะตองจาย เพ่ืออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จาง และผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตาม
พระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9  ลง
วันท่ี  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงานจาง  
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/
ว 3466 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 2305 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0809.4/ว 1326 ลง
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงิน
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อุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก  รายการ
เงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก เงิน
คาตอบแทน เงินเพ่ิมคาครองชีพ และเงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจาง 

   
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจาง
ประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย 
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2561 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. กงพ. และก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9  ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. กงพ. และก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 
 

      

 
   

3. เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,553,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2552 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยงั

ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/

ว 118 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 2 หนาท่ี 138) 
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4. เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,206,400 บาท 

 

      

  - เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ   
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559   
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/
ว 118 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0891.3/
ว 3609 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจาย
เบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 3 หนาท่ี 138) 
 

      

 
   

5. เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 36,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส  ตามบัญชี
รายชื่อท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหาร   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือ
การยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17   
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 1 หนาท่ี 138) 
 

      

 
   

6. สํารองจาย จํานวน 389,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือสํารองจาย  เปนรายจายท่ีตั้งไวเพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉิน
ท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  หรือบรรเทาปญหาความเดือนรอน
ของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น   และในการชวยเหลือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภยั   
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวน
มาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันท่ี 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4224  ลงวันท่ี 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  และน้ํา
ลนตลิ่ง 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 3215  ลง
วันท่ี 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการใชจาย
งบประมาณเพ่ือชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76  ลง
วันท่ี 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหาภัยหนาว  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบ
สาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.4/
ว 526 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.4/
ว 608 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน ป 2561 
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ดวน
ท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.4/ว  1064  ลง
วันท่ี  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การเตรียมการปองกัน
และแกไขปญหาปองกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหล
หลาก  และดินถลม ป 2560 
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ดวน
ท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.4/ว  1073  ลง
วันท่ี 15 มิถุนายน  2560   เรื่อง  
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11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1520 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2560   
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560   
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันท่ี 29 พฤศจกิายน 2560    
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1077 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561      

        
 

      

 

   
7. รายจายตามขอผูกพัน       

 
    

7.1. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการตําบลหวยยาง จํานวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตําบลหวยยาง  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 4295 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0891.4/
ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 139) 
 

      

 
    

7.2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 124,960 บาท 
 

      

  - เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับ อบต.  ไมนอยกวา รอยละ 40  ของคาบริการ
สาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (จากยอด 312,400 บาท)   
- เปนไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนของ
องคการบริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวน
ตําบลในการใหบริการสาธารณะ  ลง
วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/
ว 1263  ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  2557   
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1201  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการ
ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน
ท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 2199  ลง
วันท่ี  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565  ลําดับ
ท่ี  4  หนาท่ี  139)   
 

   
8. เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินชวยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาง ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 90 ลง
วันท่ี 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและ
พนักงานสวนทองถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการ
จายเงินชวยพิเศษ กรณี ขาราชการการ และพนักงานสวน
ทองถ่ิน ผูรับบํานาญ ลูกจาง และ พนักงานงานจางถึงแก
ความตาย พ.ศ. 2560   
 

      

 
   

9. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 207,072 บาท 
 

      

  -เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500  โดย
คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1  ของประมาณการรายรบั
ทุกประเภทประจาํป  ตามงบประมาณรายจายท่ัวไป (ยกเวน
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พันธบัตร  เงินกู  เงินท่ีมีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน)   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน  ดวนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลง
วันท่ี 12 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน  ดวนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 30 ลง
วันท่ี 12 กรกฎาคม  2560   
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