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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
เขต/อ าเภอ หนองพอก    จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

265  หมู่ 6  ต าบลหนองขุ่นใหญ่  อ าเภอหนองพอก    ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล หนองขุ่นใหญ่ 
  เขต/อ าเภอ หนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด  45210 

      
   

พื้นที่ 55.00 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 8,268 คน 
ชาย 4,178 คน 
หญิง 4,090 คน 

   

   

 ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

อ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
     

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 25,667,758.35 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 11,124,282.94 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 4,872,134.99 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 8 โครงการ รวม 204,083.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 34,659,832.43 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 1,649.00 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 6,234.40 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 118,645.88 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 245,675.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 25,220.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 14,489,845.15 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 19,772,563.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 57,148.00 บาท 
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(3) รายจ่ายจริง จ านวน 28,832,479.47 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 8,755,047.62 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 10,920,155.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 3,569,766.85 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 3,807,690.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,779,820.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 57,148.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
อ.หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด 

        
        

  รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 163,113.93 111,000.00 56,200.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,980.75 9,690.00 6,700.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 120,733.16 215,000.00 120,700.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
0.00 331,900.00 220,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 287,415.00 78,450.00 25,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 578,242.84 746,040.00 428,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 18,331,909.20 19,253,960.00 18,315,700.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
18,331,909.20 19,253,960.00 18,315,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,809,729.07 20,000,000.00 21,255,700.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
22,809,729.07 20,000,000.00 21,255,700.00 

รวม 41,719,881.11 40,000,000.00 40,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 9,761,191.00 11,502,996.00 13,441,574.00 
  งบบุคลากร 13,674,648.11 13,458,797.00 14,071,952.00 
  งบด าเนินงาน 4,964,987.81 7,138,723.00 7,190,890.00 
  งบลงทุน 5,873,600.00 5,377,800.00 2,908,500.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,428,160.00 2,501,684.00 2,387,084.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 36,702,586.92 40,000,000.00 40,000,000.00 
รวม 36,702,586.92 40,000,000.00 40,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

อ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

อ.หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด 
        

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,456,576 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,178,100 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
 แผนงานการศึกษา 6,898,570 
 แผนงานสาธารณสุข 190,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 825,880 
 แผนงานเคหะและชุมชน 2,641,300 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 40,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,260,000 
 แผนงานการเกษตร 40,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
 แผนงานงบกลาง 13,441,574 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 40,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ ่

อ.หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
        
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผน

สถิติและวิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม งบ 

  

    

      

งบบุคลากร 7,190,712 0 2,009,180 9,199,892 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,230,320 0 0 2,230,320 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,960,392 0 2,009,180 6,969,572 
งบด าเนินงาน 2,372,800 95,000 376,800 2,844,600 
    ค่าตอบแทน 382,200 0 61,800 444,000 
    ค่าใช้สอย 1,140,600 70,000 200,000 1,140,600 
    ค่าวัสดุ 415,000 25,000 110,000 550,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 435,000 0 5,000 440,000 
งบลงทุน 47,000 0 30,000 77,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 47,000 0 30,000 77,000 
งบเงินอุดหนุน 335,084 0 0 335,084 
    เงินอุดหนุน 335,084 0 0 335,084 

รวม 9,945,596 95,000 2,415,980 12,456,576 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
        
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
รวม 

 

งบ 
   
     

      

 

งบด าเนินงาน 442,800 727,800 1,170,600  
    ค่าใช้สอย 442,800 462,800 905,600  
    ค่าวัสดุ 0 165,000 165,000  
งบลงทุน 7,500 0 7,500  
    ค่าครุภัณฑ์ 7,500 0 7,500  
รวม 450,300 727,800 1,178,100  
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แผนงานการศึกษา    

 
 
  

    งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 
 

งบ 
   
     

       

งบบุคลากร 2,734,080 0 2,734,080  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,734,080 0 2,734,080  
งบด าเนินงาน 374,600 1,737,890 2,112,490  
    ค่าตอบแทน 138,600 0 138,600  
    ค่าใช้สอย 95,000 618,830 713,830  
    ค่าวัสดุ 100,000 1,119,060 1,219,060  
    ค่าสาธารณูปโภค 41,000 0 41,000  
งบเงินอุดหนุน 0 2,052,000 2,052,000  
    เงินอุดหนุน 0 2,052,000 2,052,000  
รวม 3,108,680 3,789,890 6,898,570  
     
     
แผนงานสาธารณสุข   
    งาน งานบริการ

สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อ่ืน 

รวม 

   

งบ 
     
       

      

   

งบด าเนินงาน 190,000 190,000    

    ค่าตอบแทน 120,000 120,000    

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000    

รวม 190,000 190,000    
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
รวม 

 

งบ 
   
     

       

งบบุคลากร 695,880 0 695,880  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 695,880 0 695,880  
งบด าเนินงาน 110,000 20,000 130,000  
    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000  
    ค่าใช้สอย 60,000 20,000 80,000  
    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000  

รวม 805,880 20,000 825,880  
แผนงานเคหะและชุมชน   

        
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน งานบ าบัดน้ าเสีย รวม งบ 
  

    

      

งบบุคลากร 1,442,100 0 0 1,442,100 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,442,100 0 0 1,442,100 
งบด าเนินงาน 635,200 0 0 635,200 
    ค่าตอบแทน 260,200 0 0 260,200 
    ค่าใช้สอย 75,000 0 0 75,000 
    ค่าวัสดุ 300,000 0 0 300,000 
งบลงทุน 0 350,000 214,000 564,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 350,000 214,000 564,000 

รวม 2,077,300 350,000 214,000 2,641,300 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
        
    งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 
   

งบ 
     
       

         

งบด าเนินงาน 28,000 28,000    

    ค่าใช้สอย 28,000 28,000    

รวม 28,000 28,000    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ 
รวม 

   

งบ 
     
       

งบด าเนินงาน 40,000 40,000    

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000    

รวม 40,000 40,000    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
        
    งาน งานก่อสร้าง

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม 
   

งบ 
     
       

         

งบลงทุน 2,260,000 2,260,000    

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,260,000 2,260,000    

รวม 2,260,000 2,260,000    

แผนงานการเกษตร   
        
    งาน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่า

ไม้ 
รวม 

 

งบ 
   
     

       

งบด าเนินงาน 20,000 20,000 40,000  
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000 40,000  

รวม 20,000 20,000 40,000  
   

แผนงานงบกลาง   
        
    งาน 

งบกลาง รวม 
   

งบ 
     
       

         

งบกลาง 13,441,574 13,441,574    

    งบกลาง 13,441,574 13,441,574    

รวม 13,441,574 13,441,574    
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อนุมัต ิ
 
(ลงนาม)     อภัย  วุฒิโสภากร 
             (นายอภัย  วุฒิโสภากร) 
       ต าแหน่ง นายอ าเภอหนองพอก 

 

 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ ่
อ.หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด 

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอหนองพอก 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เปน็ต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000  บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,456,576 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,178,100 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,898,570 

  แผนงานสาธารณสุข 190,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 825,880 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,641,300 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 40,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,260,000 

  แผนงานการเกษตร 40,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 13,441,574 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000 
 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

 
ข้อ 6. ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ปฏิบตัิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ 7. ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ มีหนา้ที่รักษาการให้เป็นไปตามบญัญตัินี ้
  
  ประกาศ ณ วันท่ี    .25   กันยายน  2563 

 

(ลงนาม)    วาส  เกื้อหนองขุ่น 
          (นายวาส  เกื้อหนองขุ่น) 
นายองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ ่
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
อ าเภอ หนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  
  

รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 100,087.41 46,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 0.00 0.00 56,794.52 60,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีป้าย 0.00 0.00 6,232.00 5,000.00 24.00 % 6,200.00 

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 163,113.93 111,000.00     56,200.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 1,309.50 290.00 348.28 % 1,300.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 390.00 1,190.00 1,100.00 0.00 % 1,100.00 
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 156.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 2,319.00 2,296.00 0.00 100.00 % 2,200.00 
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 0.00 2,185.25 8,300.00 -74.70 % 2,100.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 2,865.50 6,980.75 9,690.00     6,700.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 20,000.00 21,000.00 20,000.00 5.00 % 21,000.00 
     ดอกเบี้ย 0.00 0.00 99,733.16 195,000.00 -48.87 % 99,700.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 20,000.00 120,733.16 215,000.00     120,700.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 50.00 0.00 331,900.00 -33.71 % 220,000.00 
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 50.00 0.00 331,900.00     220,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 200.00 0.00 100.00 % 20,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 0.00 202,550.00 287,215.00 78,450.00 -93.63 % 5,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 202,550.00 287,415.00 78,450.00     25,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 0.00 0.00 5,342,687.29 460,000.00 -34.50 % 301,315.00 
     ภาษมีูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 0.00 0.00 3,216,214.78 9,463,960.00 -10.73 % 8,448,540.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 3,216,587.72 2,875,875.48 3,000,000.00 -7.64 % 2,770,775.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 56,817.10 50,000.00 3.80 % 51,900.00 
     ภาษีสรรพสามิต 0.00 6,594,779.49 6,605,871.47 6,000,000.00 8.77 % 6,526,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 42,949.72 50,000.00 -40.06 % 29,970.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 48,035.36 50,000.00 26.40 % 63,200.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

0.00 0.00 143,458.00 180,000.00 -31.11 % 124,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 9,811,367.21 18,331,909.20 19,253,960.00     18,315,700.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

0.00 20,236,666.00 22,809,729.07 20,000,000.00 6.28 % 21,255,700.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 20,236,666.00 22,809,729.07 20,000,000.00     21,255,700.00 
รวมทุกหมวด 0.00 30,273,498.71 41,719,881.11 40,000,000.00     40,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
อ.หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด 

        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  40,000,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 56,200 บาท 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

  ประมาณการไว้ตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี    

  ภาษีป้าย จ านวน 6,200 บาท 

  ประมาณการไว้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 6,700 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,300 บาท 

  ประมาณการไว้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,100 บาท 

  ประมาณการไว้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 2,200 บาท 

  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 2,100 บาท 

  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 120,700 บาท 

  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 21,000 บาท 

  ประมาณการไว้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  ดอกเบี้ย จ านวน 99,700 บาท 

  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 220,000 บาท 

  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 220,000 บาท 

  ประมาณการไว้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 25,000 บาท 

  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 20,000 บาท 

  ประมาณการไว้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 5,000 บาท 
  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,315,700 บาท 

  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 301,315 บาท 

  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,448,540 บาท 

  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 2,770,775 บาท 

  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 51,900 บาท 

  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 6,526,000 บาท 

  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 29,970 บาท 

  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 63,200 บาท 

  ประมาณการไว้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 124,000 บาท 

  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดเก็บในงบประมาณ 2562    
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,255,700 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 21,255,700 บาท 

  ประมาณการไว้ลดลงเมื่อเทียบกับการจัดสรรในงบประมาณ 2562    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
อ าเภอ หนองพอก   จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 9,945,596 บาท 
  งบบุคลากร รวม 7,190,712 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,230,320 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.
2554 แก้ ไขเ พ่ิม เติม  ฉบับที่  2 พ.ศ.2557 และหนั งสือสั่ งการต่ างๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี้ (1) เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอัตราเงินเดือนละ 20,400 บาท จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  244,800 บาท  
(2) เงินเดือน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเงินเดือน
ละ 11,220 บาท/คน  จ านวน 2 คน จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน 269,280 
บาท 
 

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ
ต่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้อง   แยกรายละ เ อียด  ดั งนี้  (1) ค่ าตอบแทนประจ า
ต า แ ห น่ ง  น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ใ น อั ต ร า เ งิ น เ ดื อ น
ละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท (2) ค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเงินเดือน
ละ 880 บาท/คน  จ านวน 2  คน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
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   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ในอัตราเงินเดือน
ละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
  (2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตรา
เงินเดือนละ 880 บาท/คน  จ านวน 2  คน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
 

  

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล /เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2554  แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  และหนังสือสั่ งการต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้อง   แยก
รายละเอียด ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
อัตราเงินเดือนละ7,200 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 86,400 บาท 
  

  

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,545,600 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง   
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,960,392 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,980,680 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่ น  พ.ศ .  2542 จ านวน อัตราตามที่ ปรากฏในแผน อัตราก าลั งสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  
   

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 54,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งนิติกร
(พ.ต.ก.) เดือนละ 4,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 54,000 บาท  
โดยค านวณตั้ ง จ่ า ย ไ ว้ จ า นวน  12 เ ดื อน  ตามประกาศ  ก . จ . ,ก .ท . และ                      
ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนลงวันที่ 22 เมษายน 2547  ตามหนังสือ
ส านักงานก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลง 
วันที่  16 กุมภาพันธ์  2548   เรื่องแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจ าต าแหน่ง และ ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่องก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)  
  

  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารง 
ต าแหน่ง บริหาร อ านวยการ ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
น อ ก เ ห นื อ จ า ก เ งิ น เ ดื อ น  ล ง วั น ที่  22 เ ม ษ า ย น  2547 แ ล ะ ห นั ง สื อ
ส านักงาน ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1927 ลง
วันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 จ า น ว น อั ต ร า ต า ม ที่ ป ร า ก ฎ ใ น แ ผ น อั ต ร า ก า ลั ง ส า ม
ปี (งบประมาณ 2561 – 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้จ านวน 12 เดอืน 

  



23 
 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,565,712 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม)   ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  12 เดือน   
  
  

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้ างทั่ ว ไป  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่ น  พ.ศ .  2542 จ านวน อัตราตามที่ ปรากฏในแผน อัตราก าลั งสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)   ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน  12 เดือน 
  
  

  

  งบด าเนินงาน รวม 2,372,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 382,200 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยสภ าต า บลแล ะอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บลด้ ว ย  ตามร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
  
  

  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 300,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย.ที่มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 72,200 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ให้แก่  ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ . 
2549 และหนั ง สื อก รมบัญชี ก ล า ง   ด่ ว นที่ สุ ด  ที่  กค .  0422.3/ว  257 ล ง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เ รี ย น  ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท  0809.3/ว  1013 ล ง
วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่ อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุ ต ร  ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท  0809.3/ว  4522 ล ง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน  หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  
  

  

   ค่าใช้สอย รวม 1,140,600 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานที่ราชการ จ านวน 96,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 
-เพ่ีอจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  
  

  

    ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน 96,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
-เพ่ีอจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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    โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไชด์ จ านวน 6,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไชต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญ่ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0406.4/96 ลง
วั น ที่  16 กั น ย า ย น  2553 แ ล ะ ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ท ร ว ง
มหาดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที่  10 พฤศจิกายน  2530 และระเบียบ
กระทรวงว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  
  

  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ งบริการในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจ้างท า
สิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกในกิจการที่รับผิดชอบ ค่าคัดถ่าย
รับรองส าเนาเอกสารค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าบอกรับ
วารสาร  หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ อ่ืนๆ  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  

  

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีตรวจ
เยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงิน
หรือสิ่งของบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

2. ค่ารับรองในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ และการประชุมอื่นๆ ฯลฯ  
   

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ฯลฯ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่ าอากาศยาน  ค่ าผ่ านทา งด่ วน พิ เ ศษ  ค่ า ธ ร รม เนี ยม ในการ ใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 600,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญ่   ตามที่กฎหมายก าหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและ
หรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน   และอุปกรณ์   ค่าถ่ าย เอกสาร   ค่า พิมพ์เอกสารและสิ่ ง พิม พ์   ค่ า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิ ท ย าก ร   ค่ า อ าห า ร   ค่ า ย าน พาหน ะ   ค่ า ป้ า ย โ ค ร งก า ร   ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการ
จัดท าโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 
  2) หนั ง สื อ ก ร ะทร ว งมหาด ไทย  ด่ ว นมาก  ที่  มท  0808.2/ว  1705 ล ง
วันที่ 20 มีนาคม 2563 
  3) หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที ่ลต 0014/6268  
ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับที่ 2 หน้าที่ 155 
  

  

    ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  

  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  
 

  

    ค่าพวงดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงรีด พวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น ค่ า พ า น พุ่ ม ด อ ก ไ ม้  พ า น พุ่ ม เ งิ น พุ่ ม ท อ ง   ก ร ว ย
ดอกไม้  พวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลา  ส าหรับวาง
อนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ต่ า ง  ๆ  ตั้ ง จ่ า ย ต ามหนั ง สื อ ก ร ะทร ว งก า รคลั ง  ที่  กค  0406.4/ว  96 ล ง
วันที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ งานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้ บริหาร  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น การจัดเก็บรายได ้การจัดท าแผนที่ภาษี การเงินการคลังการพัสดุ และ
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-
LAAS) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรบและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 157  ล าดับที่ 6 
 

  

    
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ านวน 27,600 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหนองพอก  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 167  ล าดับที่ 16 
 

  

   ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงน้ าดื่ม
ส าหรับประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
 

  

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เ พ่ื อจ่ าย เป็ น เ งิ นค่ า วั ส ดุ ง านบ้ านง านครั ว  ประ เภทวั สดุ ค งทน  วั สดุ
สิ้น เปลือง  รวมถึงรายจ่ ายเ พ่ือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติมหรือปรับปรุ ง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
จั ด เป็ นวั สดุ  ครุ ภัณฑ์  ประกอบหนั งสื อกรมส่ ง เสริ มการปกครองส่ วน
ท้ อ ง ถิ่ น  ที่  ม ท  0808.2/ว  1248 ล ง วั น ที่  27 มิ ถุ น า ย น  2559 อ า ทิ
เช่น  หม้อ  กระทะ  กะละมั ง  ตะหลิว  กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ า  จาน
รอง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน   ฯลฯ 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง  ประแจ แม่
แรง ประแจปากตาย ประแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์  ล๊อคคลัตช์ กระจกโค้ง
มน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต์  น้ ามัน เบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คลัตช์ พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ  
  

  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซลน้ ามันก๊าดน้ ามันเบนซินน้ ามันเตาน้ ามันจาร
บี น้ ามันเครื่อง ถ่าน แก๊ส ฯลฯ 
  

  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น ค่ า โ ฆษณาและ เ ผยแพร่  ประ เภทวั ส ดุ ค งทน  วั ส ดุ
สิ้น เปลือง   รวมถึงรายจ่ ายเ พ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุ ง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องแอละ
ร ะวิ ง ใ ส่ ฟิ ล์ มภ าพยนตร์  เ ค รื่ อ ง ก รอ เทป  เ ล นส์ ซู ม  กระ เป๋ า ใ ส่ ก ล้ อ ง
ถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดิโอเทป แผ่นซีดี ) รูปสีหรือขาวด า ที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  
   

  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น จานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบผ้าพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  กระดาษพิมพ์
คอม แผ่นเก็บข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกองแสง สายเคเบิล เม้าส์ค่าจัดซื้อ
โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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   วัสดุอื่น จ านวน 25,000 บาท 

      

  ค่าน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริการประชาชน  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน จ านวน 12 เดือน 
  

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 435,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ

พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

  

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 60,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ค่าบริการ

โทรศัพท์ และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืนๆ 
  

  

  งบลงทุน รวม 47,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 47,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เครื่องปรับอากาศ จ านวน 17,000 บาท 

      

  -เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรามค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีที
ยู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562) 
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและบ ารุงหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  
  

  

  งบเงินอุดหนุน รวม 335,084 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 335,084 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพล อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จ านวน 4,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท าการอ าเภอหนองพอก เพ่ือด าเนินโครงการจัด
งานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563  

 

  

    
อุดหนุนพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลบเดช บรมนาถบพิตร 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท าการอ าเภอหนองพอก เพ่ือด าเนินโครงการจัด
งานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563   
   
 

  

    

อุดหนุนพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิตติสิรสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโนดม บรมนาถบพิตร 
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท าการอ าเภอหนองพอก เพ่ือด าเนินโครงการจัด
งานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิตติสิรสมบูรณ
อดุ ลย เดช  สย ามิ นทร าธิ เ บ ศร ร าช  ว โ นดมบรมนาถบ พิตร ว ชิ ร เ กล้ า
เจ้าอยู่หัว วันที ่28 กรกฏาคม 2564  
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อุดหนุนพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

จ านวน 4,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท าการอ าเภอหนองพอก เพ่ือด าเนินโครงการจัด
งานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี  วันที่ 3 มิถุนายน  2564  
  
 

  

    
อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

จ านวน 4,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท าการอ าเภอหนองพอก เพ่ือด าเนินโครงการจัดงานรัฐ
พิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563  
   
 

  

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 260,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข เพ่ือด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านละ 20,000 บาท จ านวน 13. ชุมชน/หมู่บ้าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 178 ล าดับที่ 3  
 
 

  

    
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลุกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

จ านวน 4,644 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาท 1,548 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 177 ล าดับที่ 2 
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โครงการเงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลุกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

จ านวน 46,440 บาท 

      

  - เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ส นั บ ส นุ น ค่ า วั ค ซี น พ ร้ อ ม อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร ฉี ด ตั ว
ละ 30 บาท 1,548 ตัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 177 ล าดับที่ 1 
  
 

  

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 95,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 กรกฏาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่ าอากาศยาน  ค่ าผ่ านทา งด่ ว น พิ เ ศษ  ค่ า ธ ร รม เนี ยม ในการ ใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   

  

    ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะท างานต่างๆ เกี่ยวกับ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น   และกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติ ดต่ อสื่ อส าร   ค่ า เช่ า อุปกรณ์ ต่ า งๆ  ค่ ากระ เป๋ าหรื อสิ่ งที่ ใ ช้ บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับที่ 1 หน้าที่ 162 
  

  

   ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงน้ าดื่ม
ส าหรับประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
  

  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น จานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบผ้าพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์
คอม แผ่นเก็บข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ค่าจัดซื้อ
โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,415,980 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,009,180 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,009,180 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 772,880 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่ น  พ.ศ .  2542 จ านวน อัตราตามที่ ปรากฏในแผน อัตราก าลั งสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
  

  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารง 
ต าแหน่ง บริหาร อ านวยการ ดังนี้ 
(1) ผู้ อ า นวยการกองคลั ง  เ ดื อนละ  3,500 บาท  จ านวน  12 เดื อน  เ ป็ น
เงิน 42,000 บาท ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และ หนังสือส านักงาน ประกาศ ก.จ.
,ก . ท .  แ ล ะ ก . อ บ ต .  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท  0809.3/ว  1927 ล ง
วันที่ 3 กันยายน 2556  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ (ฉบับ
ที่  2) พ . ศ .  2556 และพระร าชบัญญั ติ ร ะ เ บี ยบบริ ห า ร ง านบุ คคลส่ ว น
ท้องถิ่ น  พ.ศ .  2542 จ านวน อัตราตามที่ ปรากฎในแผน อัตราก าลั งสาม
ปี (งบประมาณ 2561 – 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ จ านวน 12 เดือน  
  

  

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 285,840 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า   ตามบัญชี
เงินเดือน (แนบท้ายประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง  (ฉบับ
ที่  4) จ า น ว น อั ต ร า  ต า ม ที่ ป ร า ก ฎ ใ น แ ผ น อั ต ร า ก า ลั ง ส า ม ปี
(งบประมาณ 2561 – 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้ง
จ่าย ไว้ จ านวน 12 เดือน  
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 853,080 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  12 เดือน   
   
 

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 55,380 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่ ว ไป   ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่ วน
ท้องถิ่ น  พ.ศ .  2542 จ านวน อัตราตามที่ ปรากฏในแผน อัตราก าลั งสาม
ปี (ปีงบประมาณ  2561 – 2563 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)  ค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน  12 เดือน 
  
  

  

  งบด าเนินงาน รวม 376,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 61,800 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย.ที่มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เก่ียวข้อง 
  
 

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 13,800 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ3) พ.ศ.2549 และหนังสือ
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ก ค .  0422.3/ว 257ล ง วั น ที่  28 มิ ถุ น า ย น
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน  หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจ้างท าสิ่งของ,
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอก ในกิจการที่รับผิดชอบ ค่าคัดถ่ายรับรองส าเนา
เอกสาร  ค่าเย็บหนั งสือ  เข้ าปกหนังสือ  และข้อบัญญัติต่ างๆ  ค่าบอกรับ
วารสาร  หนังสือพิมพ์  หรือเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ  ค่าธรรมเนียม  และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก  ค่าจัดท าป้าย  และแผ่น
ประชาสัมพันธ์  ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ/กีฬา/กิจกรรมต่างๆ  ตาม
นโยบาย ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ฯลฯ 
  
  

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ฯลฯ จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่ าอากาศยาน  ค่ าผ่ านทา งด่ วน พิ เ ศษ  ค่ า ธ ร รม เนี ยม ในการ ใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  
 
  

  

    ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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    โครงการจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศ จ านวน 90,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ งาน
เตรียมการและตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เดิม งานปรับปรุงและจัดท าแผนที่ภาษี
แม่บท  งานส ารวจข้อมูลภาคสนาม  จัดท าแผนที่ ภาษี  จัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน  ข้อมูลในระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ติดตั้ ง
คอมพิวเตอร์ใช้งานระบบ และอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.3/
ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 08083/ว 67 ลงวันที ่9 มกราคม 2555 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.3/ว483 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับที่ 13 หน้าที่ 159 
   

  

   ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงน้ าดื่ม
ส าหรับประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
  

  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น ค่ า โ ฆษณาและ เ ผยแพร่  ประ เภทวั ส ดุ ค งทน  วั ส ดุ
สิ้น เปลือง   รวมถึงรายจ่ ายเ พ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุ ง
วัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องแอละ
ร ะวิ ง ใ ส่ ฟิ ล์ มภ าพยนตร์  เ ค รื่ อ ง ก รอ เทป  เ ล นส์ ซู ม  กระ เป๋ า ใ ส่ ก ล้ อ ง
ถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม.  เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ , วีดิโอเทป แผ่นซีดี ) รูปสีหรือขาวด า ที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น จานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบผ้าพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์
คอม แผ่นเก็บข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ค่าจัดซื้อ
โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS ) 
  
  

  

  งบลงทุน รวม 30,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและบ ารุงหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 450,300 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 442,800 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 442,800 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ งบริการในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจ้างท า
สิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกในกิจการที่รับผิดชอบ  ค่าคัดถ่าย
รับรองส าเนาเอกสารค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าบอกรับ
วารสาร  หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ อ่ืนๆ  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ต้ังไว้ จ านวน 10,000 บาท 
  
  

  

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับกรณีหน่วยงานอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณี
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
มอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 
  
  

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ฯลฯ จ านวน 372,800 บาท 

      

  1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่ าอากาศยาน  ค่ าผ่ านทางด่ วน พิ เศษ  ค่ า ธ รรม เนี ยม ในการ ใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 100,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ประจ าปี 2564 ในราชอาณาจักร
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ า เป็นต้องจ่ายเนื่ องในการเดินทางไปราชการ  ฯลฯของพนักงานส่วน
ต าบล/ ลูกจ้าง /คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
 
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติ ง านนอกเวลาราชการ   จ านวน  262,800 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตัง้ส านักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ย สภาต า บลและองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบลด้ ว ย  ตามร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.
หนองขุ่นใหญ่  
  
  

    ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  
  

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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  งบลงทุน รวม 7,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 7,500 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องพิมพ์ Multifuction จ านวน 7,500 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank printer) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ ราคา 7,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier Scaner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาท ี(ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาท ี(ppm)หรอื 5 ภาพต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดสามารถสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x600 หรือ 600 x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายเอกสารส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)      
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 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 627,800 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 627,800 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 462,800 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 272,800 บาท 

      

  1) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   
-เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือปฏิบัติงาน
ประจ าในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพกู้ภัยต าบลหนองขุ่นใหญ่เพ่ือให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง จ านวน  262,800  บาท 
2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่) เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิทยุกระจาย 
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์กู้ชีพ-กู้ภัย
(1669) ป้ายรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน  จ านวน 10,000 บาท 
  
  
 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 130,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดกิจการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือ
ก รมส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ปกครอ งท้ อ ง ถิ่ น  ด่ ว นที่ สุ ด  ที่  ม ท  0808.2/ว 440 ล ง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณส าหรับฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที ่2 
พ.ศ.2563 ล าดับที่ 2 หน้าที่ 95 
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    โครงการฝึกอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวนทักษะการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น รวมถึงพิธีเปิด- ปิดการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุใช้สอยที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นในโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับที่ 9 หน้าที่ 165 
  
  

  

    
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการด าเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นต่อการจัดท าโครงการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  ที่ใช้ในการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรก
เกอร์ เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับที่ 11 หน้าที่ 166 
  
  

  

   ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุส านักงานที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือการจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ 
  

  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าจั ดซื้ อวั สดุ ย านพาหนะและขนส่ ง  เช่ น  ยางนอกของ
รถดับเพลิง แบตเตอรี่ของรถดับเพลิง แบตเตอรี่รถกู้ชีพ รวมถึง สิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น ไฟไซเลน ไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจให้ใช้ในงานกู้ชีพ-กู้ภัย  กรวย
จราจร  แผงกั้นจราจร  ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่
ก าหนด 
  

  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับ
รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์รถยนต์ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

  



44 
 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่นน้ ายาส าหรับเติมถังดับเพลิงชนิดผงเคมี
แห้ง เวชภัณฑ์ ฯลฯ 
  
  

  

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุเครื่องดับเพลิงที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ ารถยนต์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย อบต.หนองขุ่นใหญ่และ
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ตามรายการรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด เช่น หัวฉีดน้ าดับเพลิง /สายส่งน้ าดับเพลิงฯลฯ 
  
  

  

   วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ไฟฉาย กระบองไฟกระพริบ เสื้อจราจร เสื้อสะท้อนแสง ป้าย ไฟ
กระพริบ ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,108,680 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,734,080 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,734,080 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,294,520 บาท 

      

  1. เงินเดือนพนักงาน   จ านวน  1,082,160 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบลตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่  6) ลง
วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
2. เงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1,212,360  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครูค.ศ.2 โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  
  
  

  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารง 
ต าแหน่ง บริหาร อ านวยการ ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา เดือนละ  3,500 บาท   จ านวน 12 เดือน    
เป็นเงิน 42,000 บาท 
- ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลง
วันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และก.
อบต .  ด่ ว นที่ สุ ด  ที่  มท  0809.3/ว 1927 ลง วั นที่  3 กั นย ายน  2556 เ รื่ อ ง
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี(งบประมาณ 2561 – 2563 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน   
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   เงินวิทยะฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะช านาญการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  คน
ละ 3,500 บาทต่อเดือน  จ านวน 2 คน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
  
  

  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 289,560 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตรา
ตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  12 เดือน   
  
  

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่ว ไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลั งสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
จ านวน  12 เดือน 
  
  

  

  งบด าเนินงาน รวม 374,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 138,600 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย.ที่มท  0808.2/ว
5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่ งการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง   
  
  

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 18,600 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่  ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 
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ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน  หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  
 

   ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจ้างท าสิ่งของ,
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกในกิจการที่รับผิดชอบฯลฯ รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  

  

   รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และแก้ไขเพ่ิมเติมถงึปัจจุบัน 
  

  

    ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา การฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการเข้าฝึกอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ ดูแลเด็ก  ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารงุรักษา เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องพิมพ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นฯลฯ 
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   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวัสดุส านักงานที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอ้ีต่างๆ ตู้ต่างๆ  กระดาษ หมึก ดินสอ 
 ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ    
  
  

  

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่ งของ  เครื่องใช้ต่างๆที่ เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกอบด้วยแปรง  ไม้กวาด แก้วน้ า จานรอง น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้าง
จาน ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ  ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  
  
  

  

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 
  
  

  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น จานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบผ้าพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์
คอม แผ่นเก็บข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล  เม้าส์  ค่าจัดซื้อ
โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น   
  
  

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 41,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 18,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญ่    
    
   

  

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่    
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 18,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
 
  
 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,789,890 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,737,890 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 618,830 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จ านวน 120,700 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ (ข้อมูล ณ 6 สิงหาคม 2563) แยกเป็น 
1) ค่าจัดการการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง จ านวนคนละ    
   1,700 บาท  จ านวน 41 คน จ านวน 69,700  บาท                                
2) ค่าจัดการการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุ่น จ านวนคนละ   
   1,700 บาท จ านวน 30 คน จ านวน 51,000 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ ว1258  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 2  หน้าที่ 143   
  
  

  

    ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 80,230 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่ (ข้อมูล ณ 6 สิงหาคม 2563) แยกเป็น 
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง  จ านวนคนละ   
    1,130 บาท   จ านวน 41 คน จ านวน  46,330 บาท                              
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุ่น จ านวนคนละ 
   1,130 บาท   จ านวน 30 คน จ านวน  33,900 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ ว1258 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 3 หน้าที่ 143   
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    โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าวัสดุใช้สอย  ค่ารางวัล  ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 1 หน้าที่ 139 
  
  

  

    โครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 347,900 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญ่ (ข้อมูล ณ 6 สิงหาคม 2563) แยกเป็น 
1) ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง   
   จ านวน 245 วันๆ ละ  20  บาท  จ านวน 41 คน จ านวน 200,900 บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุ่น 
   จ านวน 245 วันๆ ละ  20  บาท  จ านวน 30 คน จ านวน 147,000 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.3/ ว 1258 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับที่ 1 หน้าที่ 143     
  
  

  

    โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 60,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564  รวมถึง
พิธีเปิด- ปิดการจัดกิจกรรม ค่าของขวัญส าหรับการแสดง และเด็กทุกคนที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุใช้
สอยที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจัดตกแต่งสถานที ่ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นในโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 10 หน้าที่ 135 
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   ค่าวัสดุ รวม 1,119,060 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,119,060 บาท 

      

  1. วัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้จ านวน 136,050 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ จ านวน 71 คน  
(ข้อมูล ณ 6 สิงหาคม 2563) คนๆละ 7.37บาท จ านวน 260 วัน  
มีรายละเอียด ดังนี้                       
(1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นมพาสเจอร์ไรส์)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    บ้านดงบัง จ านวน 260 วันๆคนละ 7.37บาท จ านวน 41 คน  
    เป็นเงิน 78,564 บาท 
(2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นมพาสเจอร์ไรส์)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    บ้านหนองขุ่น จ านวน 260 วันๆ คนละ 7.37บาท จ านวน 30 คน   
    เป็นเงิน 57,486  บาท    
 
2. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ร.ร.สังกัดสพฐ.   ตั้งไว้จ านวน  983,010 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรการ    
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  
  6 จ านวน 4 โรงเรียน  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนในสังกัด 
  ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 513 คน  
  (ข้อมูล ณ 6 สิงหาคม 2563) คนๆละ 7.37บาท จ านวน 260 วัน   
  มี  รายละเอียด ดังนี้       
1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโพนงาม จ านวน 97 คน 
   จ านวน 260 วัน  คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 185,871 บาท 
2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา   
   จ านวน 230 คนจ านวน 260 วัน คนละ 7.37บาท  
   เป็นเงิน 440,726 บาท 
3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองบก 
   จ านวน 86 คน จ านวน 260 วันคนละ 7.37บาท  เป็นเงิน 164,793 บาท 
4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร  
   จ านวน 100 คน จ านวน 260 วัน คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 191,620 บาท 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ     
   บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 2,052,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 2,052,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา จ านวน 920,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ อบต.
หนองขุ่นใหญ่  ให้นักเรียนระดับชั้น อนุบาล – ป.6 จ านวน 230 คน  
(จ านวนนักเรียน ณ  6 สิงหาคม 2563) จัดสรรให้ จ านวน 200 วันๆ ละ 20 บาท  
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ให้นักเรียนระดับชั้น อนุบาล -
ป.6 จ านวน 230 คน จ านวน 200 วันๆ ละ 20 บาท  จ านวน 920,000 บาท      
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวน 100 วันๆ ละ 20 บาท จ านวน 230 คน  
เป็นเงิน 460,000 บาท    
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 100 วันๆละ 20 บาท จ านวน 230 คน  
เป็นเงิน 460,000 บาท    
ตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
  
 

  

    อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบ้านหนองบก จ านวน 344,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ อบต.
หนองขุ่นใหญ่ ให้นักเรียนระดับชั้น อนุบาล – ป.6 จ านวน 86  
(จ านวนนักเรียน ณ 6 สิงหาคม 2563) จัดสรรให้ จ านวน 200 วันๆ ละ 20 บาท  
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบกให้นักเรียนระดับชั้น อนุบาล –ป.6 จ านวน 86 คน 
จ านวน 200 วันๆ ละ 20 บาท จ านวน 344,000 บาท    
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวน 100 วันๆ ละ 20 บาท จ านวน 86 คน  
เป็นเงิน 172,000 บาท    
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 100 วันๆ ละ 20 บาท จ านวน 86 คน  
เป็นเงิน 172,000 บาท    
ตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
  
 

  

    อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนโพนงามหนองน้ ากิน จ านวน 388,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
หนองขุ่นใหญ่ ให้นักเรียนระดับชั้น อนุบาล – ป.6 จ านวน 97  
(จ านวนนักเรียน ณ 6 สิงหาคม 2563) จัดสรรให้ จ านวน 200 วันๆ ละ 20 บาท  
อุดหนุนโรงเรียนโพนงาม ให้นักเรียนระดับชั้น อนุบาล – ป.6 จ านวน 97 คน
จ านวน 200 วันๆ ละ 20 บาท  แยกเป็น  จ านวน 388,000 บาท    
 

  



53 
 

- เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวน 100 วันๆละ 20 บาท จ านวน 97 คน  
เป็นเงิน 194,000 บาท    
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 100 วันๆละ 20 บาท จ านวน 97 คน  
เป็นเงิน 194,000 บาท    
ตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
  
  

    อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคาร จ านวน 400,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ อบต. 
หนองขุ่นใหญ่ ให้นักเรียนระดับชั้น อนุบาล – ป.6 จ านวน 100  
(จ านวนนักเรียน ณ 6 สิงหาคม 2563) จัดสรรให้ จ านวน 200 วันๆ ละ 20 บาท  
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ให้นักเรียนระดับชั้น อนุบาล – ป.
6 จ านวน 100 คน จ านวน 200 วันๆ ละ 20 บาท จ านวน 400,000 บาท    
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวน 100 วันๆละ 20 บาท จ านวน 100 คน  
เป็นเงิน 200,000 บาท    
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 100 วันๆละ 20 บาท จ านวน 100 คน  
เป็นเงิน 200,000 บาท 
ตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
  
  
 

  

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 190,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท 

      

  ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
-เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง  ที่ได้รับค าสั่งช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเพ่ิงพิง
จากผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ.2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 จ านวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท /เดือน 
จ านวน 12 เดือน 

  



54 
 

   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในต าบล จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เ พ่ือจ่ าย เป็นค่า ใช้ จ่ าย ในกา รด า เนินโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
โครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าดื่มน้ าใช้
ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ล าดับที่ 5 หน้าที่ 176 
  
  

  

    โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3RS มีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าดื่มน้ า
ใช้ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ล าดับที่ 7 หน้าที่ 176 
  
  

  

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 805,880 บาท 
  งบบุคลากร รวม 695,880 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 695,880 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 362,640 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่  6) ลง
วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่ น  พ.ศ .  2542 จ านวนอัตราตามที่ ป รากฏในแผนอัตราก าลั งสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้จ านวน 12 เดือน  
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการในอัตราเดือนละ3,500 บาท  จ านวน 12 เดือน   
เป็นเงิน  42,000  บาท 
- ตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ   ตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต.เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนั ก ง านส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนนอก เหนื อ จ าก เ งิ น เ ดื อน  ล ง
วันที่  22 เมษายน  2547 และหนั งสื อส านั กงาน  ก.จ . ,ก.ท. , และ  ก.อบต.
ที ่มท 0809.3/ ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจ าต าแหน่ง และประกาศ ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
  
  

  

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 291,240 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  ตามบัญชี
เงินเดือน (แนบท้ายประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง 
(ฉบับที่ 4) จ านวนอัตรา ตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (งบประมาณ 2561 – 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้ง
จ่าย ไว้ จ านวน 12 เดือน  
  
  

  

  งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ย สภาต า บลและองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบลด้ ว ย  ตามร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
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   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ฯลฯ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่ าอากาศยาน  ค่ า ผ่ านทา งด่ วน พิ เ ศษ  ค่ า ธ ร รม เนี ยม ในการ ใ ช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  
  

  

    รายการ ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา การฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  
  

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติรวมถึงค่าบ ารุง  รักษา  และซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน เช่น อาคาร 
 โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  
 

  

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงน้ าดื่ม
ส าหรับประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
  
  

  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น จานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบผ้าพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์
คอม แผ่นเก็บข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ค่าจัดซื้อ
โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ เช่น ค่า
ป้ายโครงการ,ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีเปิด-ปิด,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติมครั้งที ่2  
พ.ศ.2563 ล าดับที่ 1 หน้า 98  
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,077,300 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,442,100 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,442,100 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 619,620 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่  6) ลง
วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561–2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้จ านวน 12 เดือน     
  
  
 

  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 10,500 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท จ านวน 3 เดือน  
เป็นเงิน  10,500  บาท 
- ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ตาม
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนั ก ง านส่ วนท้ อ งถิ่ น ได้ รั บค่ า ตอบแทนนอก เหนื อจ าก เ งิ น เ ดื อน  ลง
วันที่  22 เมษายน  2547 และหนั งสือส านั กงาน  ก.จ . ,ก.ท.  และก.อบต .
ที่ มท 0809.3/ ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเ พ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2)     
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 749,520 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตรา
ตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561–2563 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
  
  

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 62,460 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่ว ไป   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2542 ปรากฏในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561–
2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน     
  
  

  

  งบด าเนินงาน รวม 635,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 260,200 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 150,000 บาท 

      

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานภาครัฐอาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการชื้อหรือจ้างบุคคล
หรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
  
  

  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ย สภาต า บลและองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบลด้ ว ย  ตามร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 96,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว  5862  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือส่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  
  

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,200 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ส วั ส ดิ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ าข อ ง บุ ต ร พนั ก ง า นส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  (ฉบั บ
ที ่3 ) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เ รี ย น ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่ ม ท 0809.3/ว 1013 ล ง
วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  
  

  

   ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   
รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่ าอากาศยาน  ค่ าผ่ านทางด่ วนพิ เศษ  ค่าธรรมเนี ยมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  
  

  

    ค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  การฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 35,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน  เป็นต้น 
  
  

  

   ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา จัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา  วารสาร  หนังสือพิมพ์  โต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์  เก้าอ้ี  เป็นต้น      
  
  

  

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 90,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้าน  เช่น  เครื่อง
ส ารองไฟ  มัลติมิเตอร์  หลอดไฟ   สายไฟ สวิตซ์ออโต้  มัลติมิเตอร์แบบสัมผัส
และปากกาเชคไฟ  ชุดประแจปากตาย-แหวน         
  
  

  

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 90,000 บาท 

      

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เช่น  เทปวัด  ตลับเมตร  ที่เก็บตัวอย่าง  ถุงเก็บตัวอย่าง  แปรง
ทาสี  อิฐ  หิน ปูน ทราย  ท่อระบายน้ า  เป็นต้น       
  
  

  

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับใช้ในกิจการประปา  เช่น  คอ
ลรีน สารส้ม  ฯลฯ 
  
  

  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น จานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบผ้าพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์
คอม แผ่นเก็บข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์  ค่าจัดซื้อ
โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 350,000 บาท 
 งบลงทุน รวม 350,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 350,000 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
   โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV) บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 จ านวน 350,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านกกตาล หมู่ที ่3 
จุ ดด า เนิ น โครงการภายในบ้ านกกตาลหมู่ ที่  3 ค่ า พิกั ดด า เ นิ น โ ครงการ
จุดเริ่มต้น  N16.13500196 E 104.825404  ปริมาณจ านวน  4 ชุด  คุณลักษณะ
พ้ืนฐานมีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า1920 x 1080 pixelหรือไม่น้อย
กว่า  2,073,600 pixel มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดขนาดความจุรวม
ไม่น้อยกว่า 4TB   4,000  GB  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่
ก าหนด  พร้อมติดตั้ งป้ายโครงการ   จ านวน  1 ป้าย  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการที่ 32หน้าที่ 82 เพ่ิมเติมครั้งที ่2 พ.ศ. 2563 
  
  

  

งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 214,000 บาท 
 งบลงทุน รวม 214,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 214,000 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

   
โครงการขุดลอกท าความสะอาดรางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน บ้านดงบังใหม่ 
หมู่ที่ 10 

จ านวน 214,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลอกรางระบายน้ า  บ้านดงบังใหม่  หมู่ที ่10 
จุ ด ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ น บ้ า น ด ง บั ง ใ ห ม่  ห มู่ ที่  10 ค่ า พิ กั ด ด า เ นิ น
โครงการ N16.132987 E 104.85319 ขนาดปากรางกว้าง 0.50  เมตร ฐานราง
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,200  เมตรพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ า   ตาม
แบบองค์ กา รบริ หา รส่ วนต าบลหนองขุ่ น ใหญ่ก าหนด  พร้ อมติ ดตั้ งป้ า ย
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  โครงการ
ที ่16 หน้าที่ 90 เพ่ิมเติมครั้งที ่2 พ.ศ.2563 
  
  

  

 

 

 

 

 

 



63 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 28,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 28,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 28,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
    โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น จ านวน 15,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น ค่า
ป้ายโครงการ,ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีเปิด-ปิด,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ,ค่าวัสดุ อุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ   ที่จ า เป็น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการเบิก
ค่า ใช้จ่ าย ในการบริหารงานขององค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติมครั้งที ่2  
พ.ศ.2563 ล าดับที่ 1 หน้า 97 
  
  

  

    
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีและลดความ
รนุแรงในครอบครัว 

จ านวน 13,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรีและยุติความรุนแรงในครอบครัว เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าจ้าง
เหมาจัดสถานที่ในพิธีเปิด-ปิด,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติมครั้งที ่2  
พ.ศ.2563 ล าดับที่ 2 หน้า 97 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      
    โครงการกิจกรรมกีฬา หนองขุ่นใหญ่เกมส์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจ า
ต า บล หนอ งขุ่ น ใ หญ่  เ ช่ น  ค่ า เ ต รี ย มส นาม แข่ ง ขั น  ค่ า อุ ปก ร ณ์ ก า ร
แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าเงิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับที่ 7 หน้าที่ 149  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,260,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 2,260,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,260,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 จ านวน 183,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1  
จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสุริยนต์ สัจวาสไปทางบ้านนางเอ้ือมพร กิจเบญจะ  
ค่าพิกัดด าเนินโครงการจุดเริ่มต้น N 16.14305 E 104.52469   
จุดสิ้นสุด N 16.14315  E 104.52625 ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า300 ตรม.ลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2  ข้าง ๆ 
 ละ 0.50 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ก าหนด  
โดยอนุโลมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการที่ 4 หน้าที่ 76 
  

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบก หมู่ที่ 2 จ านวน 253,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบก หมู่ที่ 2  
จุดเริ่มต้นจากบ้านนางศูนย์ อุณาศรีไปทางบ้านนางสร้อยฟ้า  ผดุงกิจ  
ค่าพิกัดด าเนินโครงการจุดเริ่มต้น N16.142938  E104.62287   
จุดสิ้นสุด N16.142608 E 104.62282  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทางท้ัง 2 ข้าง ๆ  
ละ 0.50 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ก าหนด  
โดยอนุโลมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการที่ 5 หน้าที่ 77 
  

  

    โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 จ านวน 320,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 
จุดเริ่มต้นจากแปลงเกษตรนายธนัต เมฆกกตาล ไปทางอ่างเก็บน้ าห้วยค าเนียม 
ค่าพิกัดด าเนินโครงการจุดเริ่มต้น N16.142883 E 104.94053 
จุดสิ้นสุด  N16.14998 E 104.92301 ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 800  เมตร 
หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.พร้อมปรับแต่งเรียบ  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  โครงการที่ 7 หน้าที่ 74
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยนาค า หมู่ที่ 5 จ านวน 163,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยนาค า หมู่ที่ 5 
จุดเริ่มต้นจากบ้านนายวิเชียร  ค าทวีไปทางศาลากลางหมู่บ้านห้วยนาค า  
ค่าพิกัดด าเนินโครงการจุดเริ่มต้น N16.131587 E 104.85313   
จุดสิ้นสุด N16.131591 E 104.85097 ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 64 เมตร 
หนา 0.15 เมตรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 256 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้างๆ
ละ 0.50 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ก าหนด  
โดยอนุโลมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการที่ 10  หน้าที่ 80 
  
  

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบัง  หมูที่ 6 จ านวน 310,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 
จุดเริ่มต้นจากหลังโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยาไปทางบ้านนายกอง ลาดลี ค่าพิกัด
ด าเนินโครงการจุดเริ่มต้นN16.134056 E 104.81023   
จุดสิ้นสุด N16.134108 E 104.86952 ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 100 เมตร   
หนา 0.15 เมตรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง ๆ 
ละ 0.50 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ก าหนด 
โดยอนุโลมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการที่ 8 หน้าที่ 74 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
  
  

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7 จ านวน 87,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7  
จุดเริ่มต้นจากบ้านนายประยูร  นาค าแยกไปทางบ้านนางดวงศรี นาค าแยกค่า
พิกัดด าเนินโครงการจุดเริ่มต้นN16.14316 E 104.52631  
จุดสิ้นสุด N16.14831 E 104.53122  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50  เมตร  
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 150 ตรม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล หนองขุ่นใหญ่ก าหนด โดยอนุโลมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการที่ 11 หน้าที่ 75 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
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    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จ านวน 203,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม  หมู่ที่ 8 
จุดเริ่มต้นจากบ้านนายทองอิน วิเชียรด ีไปทางบ้านนายหา  กัญญาวุฒิ   
ค่าพิกัดด าเนินโครงการจุดเริ่มต้น N16.122532 E 104.82562  
จุดสิ้นสุด  N16.12491 E 104.2822  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 80  เมตร  
หนา 0.15 เมตรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320 ตรม.  ลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2  ข้าง ๆ 
 ละ 0.50 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ก าหนด   
โดยอนุโลมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการที่ 17 หน้าที่ 82 
  
  

  

    
โครงการก่อสร้างระบายน้ าส าเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านหนองน้ ากิน  
หมู่ที่ 11 

จ านวน 168,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านหนองน้ ากิน  
หมู่ที่ 11  จุดเริ่มต้นจากบ้านนางนิภา เฮืองค าใส ไปทางบ้านนางกรรนิกา  
จันทะโยธา ค่าพิกัดด าเนินโครงการจุดเริ่มต้น N16.22565 E 104.74764   
จุดสิ้นสุด N16.22553 E 104.75103 ขนาดรางระบายน้ าฐานกว้าง 0.40  เมตร
ปากรางกว้าง 0.50  เมตร ยาว 100  เมตร พร้อมฝาปิด พร้อมบ่อพัก 
จ านวน  1 บ่อ  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ก าหนด  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  โครงการที่ 23 หน้าที่ 92 
 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 
  
  

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 12 จ านวน 263,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที ่12 
จุดเริ่มต้นจากแปลงเกษตรนายทรง พิมพ์บูล ไปทางบ้านนางอุบลโคตรสิน ค่าพิกัด
ด าเนินโครงการจุดเริ่มต้นN16.144102 E 104.73028  จุดสิ้นสุด N16.143883  
E 104.72961ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 83  เมตร หนา 0.15 เมตร 
วางท่อระบายน้ าขนาด 0.40x1.00จ านวน 8 ท่อนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 415 ตรม.  
ลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่ก าหนด โดยอนุโลมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการที่ 25  หน้าที่ 85 
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    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทุ่งประเสริฐ  หมู่ที่ 13 จ านวน 310,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13 
จุดเริ่มต้นจากแปลงเกษตรนางหยัด ผ่าโผน ไปทางแปลงเกษตรนางบานเย็น  
บุ้งทอง ค่าพิกัดด าเนินโครงการจุดเริ่มต้นN16.14721 E 104.45583 
จุดสิ้นสุด N16.14919 E 104.45315  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 100  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500 ตรม. ลงลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2  ข้าง ๆ 
ละ 0.50 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ก าหนด  
โดยอนุโลมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการที่  25 หน้าที่ 80 
 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 
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แผนงานการเกษตร 

 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000  บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 20,000  บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
   โครงการฝึกอบรมการปลูกเห็ด จ านวน 20,000 บาท 

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการปลูก
เห็ดและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็น  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) ล าดับ
ที ่1 หน้าที่ 154                                                                     

 

 

 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม  20,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000  บาท  

    

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที่  4 หน้าที่ 185 
  
 

  

   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ(อพ.สธ) จ านวน 10,000 บาท  

  

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตาม
แผน พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น  พ .ศ .. 2561-2565 เ พ่ิ ม เ ติ ม ค รั้ ง ที่  2 พ . ศ . 2563 ล า ดั บ
ที ่ 1  หน้าที่ 98 
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แผนงานงบกลาง 
 

 งบกลาง รวม 13,411,574 บาท 
  งบกลาง รวม 13,411,574 บาท 
   งบกลาง รวม 13,411,574 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 185,386 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบปัญหาอันตรายหรือ
เจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานเงินเพ่ิมค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว  เป็นเงิน
จ านวน  3,707,712  บาท   คิดเป็นเงิน  185,385 บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือ
ส า นั ก ง าน  ก . จ .   ก . ท .  และ  ก . อบต .  ด่ ว นที่ สุ ด  ที่  มท  089.5/ว  9  ล ง
วันที่ 22 มกราคม  2557 และหนังสือส านักงาน  ก.จ. ,ก.ท.และก.อบต  ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
  

  

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 7,415 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน   
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่
ประสบอันราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่
นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม) 
  

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 9,039,600 บาท 

      

  - เ พ่ือจ่ ายเป็น เงิน เ พ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ สู งอายุที่ มีอายุที่ มี
อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
เว้นแต่ในส่วนของเงินเพ่ิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ18(2) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ด าเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจ านวน
ผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 โดยค านวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้น 3 ปี ย้อนหลังและ
ข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศรายชื่อฯ โดยด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุของโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการด าเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจฯ พ.ศ.2542 

  



71 
 

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 3,177,600 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ  ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดที่แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557เว้นแต่ในส่วนของ
เ งิ น เ พ่ิ มที่ อ ง ค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น ด า เ นิ น ก า รต ามข้ อ 18(2)แห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ด าเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจ านวนผู้พิการตามประกาศบัญชี
ย้อนหลัง และข้อมูลจ านวนผู้พิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ  ผู้มีสิทธิจากรับเงินเบี้ยความ
พิการ ค านวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้นสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจ านวนคนพิการที่ได้
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อ  โดยด าเนินการจ่ายเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542   
  

  

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 36,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับ
รองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา16 แห่ง
พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ  พ.ศ.2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
  

  

   ส ารองจ่าย จ านวน 131,310 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  ในกรณีจ าเป็นหรือ
เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดทั้งปี และน าไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีสา-
ธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  หรือกรณี  
การป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ข้อ  19 และหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ด่ วนมาก  ที่  มท  0313.4/ว  667 ลงวั นที่
12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท. 0808.2/ว 4072 ลง
วันที่  15 กรกฎาคม  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  3215  ลง
วันที่  6 มิถุนายน 2559   
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   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
โครงการเงินอุดหนุนสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ อบต.หนองขุ่นใหญ่ 

จ านวน 130,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  

  

   เงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000 บาท 

      

  1. เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.
2559 พระรากฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765 ลง
วันที่ 3 มิถุนายน  2537  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0312/ว 1095 ลง
วันที่ 27 กันยายน  2525  เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 
2. เงินค่าท าขวัญพนักงานและลูกจ้าง 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าท าขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจ้าง ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ
ขณะปฏิบัติราชการ ตามสิทธิอันพึงได้รับตามประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง เงิน
ท าขวัญพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่
30 มิถุนายน 2547 
3. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เงินชดเชย เงินด ารงชีพ ให้แก่ผู้ประสพภัยหรือ
ทายาท จากการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มนุษยธรรม  ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามมนุษยธรรม  พ.ศ. 2543 
4. เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหายเนื่องจากการ
ท างานให้ราชการ 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนให้พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการท างานให้ราชการ  
5. ค่าตอบแทนออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดของพนักงานจ้าง 
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   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 375,443 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดย
ค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปีและมิ
ให้น ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 
  
  

  

   เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 536,820 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จส าหรับลูกจ้างประจ าที่ออกจากงาน และมีสิทธิได้รับเงิน
บ าเหน็จ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
เร่ือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

********************************** 
 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  ได้ให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่  ในสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓   เมื่อวันที่   
๒  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  และนายอ าเภอหนองพอกได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสืออ าเภอหนองพอก  ที่ รอ ๐๐๒๓.๒๓/๒๘๒๓  ลงวันที่  
๒๕  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  นั้น 
 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๘๗ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  จึงประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่ อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ  ณ    วันที่   ๒๕   เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       
 

                 ( นายวาส  เกื้อหนองขุ่น ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

 
 

 

 


