
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 
อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,300,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 14,947,656 บาท 
  งบกลาง รวม 14,947,656 บาท 
   งบกลาง รวม 14,947,656 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน  ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0809.5/ว 9  ลง
วันที่  22   มกราคม  2557  เรื่อง  การจ่ายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน    ( ฉบับที ่ 2 )  พ.ศ.
2561  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9,500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุ  ในเขตพ้ืนที่ตำบลหนอง
บอน   11  หมู่บ้าน   จำนวน  12  เดือน  ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0810.6/ว 1994  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงิน
อุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0810.6/ว 1430  ลง
วันที่  6  กรกฎาคม  2564  เรื่อง  การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

      



งบประมาณ  พ.ศ.2565  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงิน
อุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้พกิารและทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่  2) พ.ศ.2560  
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 4,060,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยคนพิการ  ในเขตพ้ืนที่ตำบลหนอง
บอน   11   หมู่บ้าน   จำนวน  12  เดือน  ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0810.6/ว 1994  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงิน
อุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0810.6/ว 1430  ลง
วันที่  6  กรกฎาคม  2564  เรื่อง  การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงิน
อุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 90,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์  ในเขตพ้ืนที่ตำบล
หนองบอน   11   หมู่บ้าน  จำนวน  12  เดือน   
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

      



1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0810.6/ว 1994  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงิน
อุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0810.6/ว 1430  ลง
วันที่  6  กรกฎาคม  2564  เรื่อง  การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงิน
อุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้พกิารและทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่  2) พ.ศ.2560  
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 587,656 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย  อุทกภัย
ฉุกเฉินต่างๆ   ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตาม อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ.2550 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( ก.บ.ท. ) ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบำเหน็จ

      



บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2554  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลหนอง
บอน 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประจำตำบลหนองบอน  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด   ที ่ มท 0891.3/ ว 1514  ลง
วันที่  26  กรกฎาคม  2554   
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 8,955,120 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,813,520 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 514,080 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
-  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน    
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน  2  คน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.
2554  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 2  พ.ศ.
2557  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  มท 0809/ว2084 ลง
วันที่  30  กันยายน  2554 เรื่อง  ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.
2554  ในราชกิจจานุเบกษา  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 



      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่   
-  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน    
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน  2  คน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.
2554  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 2  พ.ศ.
2557  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  มท 0809/ว2084 ลง
วันที่  30  กันยายน  2554 เรื่อง  ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.
2554  ในราชกิจจานุเบกษา  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่   
-  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน    
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน  2  คน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.
2554  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 2  พ.ศ.
2557  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  มท 0809/ว2084 ลง
วันที่  30  กันยายน  2554 เรื่อง  ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน

      



ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.
2554  ในราชกิจจานุเบกษา  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบอน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.
2554  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 2  พ.ศ.
2557  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด  มท 0809/ว2084 ลง
วันที่  30  กันยายน  2554 เรื่อง  ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.
2554  ในราชกิจจานุเบกษา  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,972,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่-   ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบอน       -   รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน   -   สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน    -   เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้1)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ.2554  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ที ่2  พ.ศ.2557 2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

      



ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  มท 0809/ว2084 ลง
วันที่  30  กันยายน  2554 เรื่อง  ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.
2554  ในราชกิจจานุเบกษา  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  524,680  บาท ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  1,448,120  บาท ) 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,156,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,250,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล  รายละเอียดดังนี้ 
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล   สำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบอนตามกรอบ
อัตรากำลัง   จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงิน
ปี  บำเหน็จ  บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน  พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 11) ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบับที่  4)  ลง
วันที่  26  พฤศจิกายน  2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน

      



ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 
8) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว2683  ลง
วันที่  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่  4)  และประกาศ   ก.จ.,  ก.ท. , ก.
อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง  (ฉบับที่  4) 
9) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว 13  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2561  เรื่องประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561  ( ต้ัง
จ่ายเงินรายได ้) 

      
  

       
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 108,000 บาท 

      

  
ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ 
(1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบอนจำนวน 12 เดือน ตั้งจ่าย
เป็นจำนวนเงิน  24,000 บาท   ตามหนังสือสั่งการ
สำนักงาน  ก.จ. , ก.ท. และ  ก.อบต.ที ่มท  0809.3/
ว1372  ลว.  1  กรกฏาคม  2558 
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
รายเดือนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน   จำนวน  12   เดือน  ตั้งจ่ายเป็น
จำนวน เงิน  84,000    บาท  ตามความใน
มาตรา  15  และ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ประกอบกับประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
บุรีรัมย์   เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ลว.  24 ตุลาคม 2545   
ข้อ  27 ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      



   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนัก
บริหาร  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน   จำนวน 12  เดือน  ตั้งจ่ายเป็นจำนวน
เงิน  168,000  บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ฉบับ
ที ่ 2 ) ลว. 18  เมษายน  2556  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 570,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ลูกจ้างทั่วไป สำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ตาม
กรอบ   อัตรากำลัง จำนวน  12 เดือน  
- ตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับนักงานจ้าง (ฉบับ
ที ่4) ลงวันที่  19 สิงหาคม  2558 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครอง
ชีพชั่วคราวให้แก่  พนักงานจ้างสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบอน จำนวน 12 เดือน  
- ตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) หนังสือสั่งกการสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.
อบต. ที ่มท  0809.3/ว
1372  ลว. 1 กรกฏาคม  2558   
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,092,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 451,600 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 300,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น       



ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่ในการ
จัดการเลือกตั้ง  จำนวน  300,000  บาท   ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
-  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 
-  พระราชบัญญัติ. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น. พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 81,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ    ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 2 ) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 3 ) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่  12  ตลุาคม  2559  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการการส่วนท้องถิ่น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล  ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่ กค.
0422.3 / ว 257   ลว.  28  มิถุนายน  2559  เรื่อ
ง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 

      



3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที ่ มท.0809.3/
ว 1013  ลว.   18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2563 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์  ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ 
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงานพนักงาน /
ลูกจ้าง/คนงาน 
(3) ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่าย
เอกสาร  
(4) ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 
      ฯลฯ 
 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า 
1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 
กรณีจ้างเหมาบริการ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว
1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท.0808.2/
ว 4044  ลง
วันที่  10  กรกฏาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      



กรณีจ้างแรงงาน 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ  3  ลักษณะ  6   จ้างแรงงาน 
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      
  

       
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1)  ค่ารับรอง   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุม
ราชการที่เก่ียวข้องกับภาระกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) การประชุมราชการภายในหน่วยงาน
ประจำเดือน 
    (2) การประชุม
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทำงาน
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย  หรือคำสั่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    (3) การประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการที่
สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
    (4) การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการ
จัดทำแผนชุมชน  หรือเรื่องอ่ืนที่
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
    (5) การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (6) การประชุมรหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
เอกชน                             
    (7) การประชุมอืนที่จำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    - หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท
0808.2/ /ว 0766  ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์   2563  เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด่วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2562 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด่วยการเบิก

      



ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2562 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น  และ  ส.ส. ,  ส.จ. 

จำนวน 350,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และ ส.ส. ,  ส.จ.  ตามท่ี
คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบ
สภา  กรณีแทนตำแหน่งว่าง  และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  และกรณี
อ่ืน ๆ) อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การ
รณรงค ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิ   หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดสถานที ่ ค่าวัสดุ   เครื่องเขียน   อุปกรณ ์  ค่าถ่าย
เอกสาร    ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1)   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2554 
2)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2/
ว 1705  ลง
วันที่  20  มีนาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2562 

      



( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง    คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ปฎิบัติ
ราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ตามระเบียบ
ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ.
2559 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุ  อุปกรณ์ ฯลฯ   เพ่ือจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ , วารสาร , ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  ในการให้ความรู้  รวมถึงการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ   ตามกฏหมายและหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ   พ.ศ.
2540 
2) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0313.4/
ว 1347  ลง
วันที่  19   พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0313.4/
ว 3722  ลง
วันที่  10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

    โครงการ  อบต.เคลื่อนที่ / อบต.สัญจรพบประชาชน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.
เคลื่อนที ่/ อบต.สัญจรพบประชาชน  โดยเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่อง

      



เขียน   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ   ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ ฯลฯ   ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/
ว 1347 ลง
วันที่ 19 พฤษภาคม  2541 เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/
ว 3722  ลง
วันที่  10 สิงหาคม  2555   เรื่อง  ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี  พ.ศ.2561 -
 2565 หน้า 167 ข้อ 2)  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ   ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ     ตามหนังสือ
สั่งการดังนี้1)  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว 1347 ลง
วันที่ 19  พฤษภาคม 2541 เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2)  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว 3722  ลง
วันที่  10  สิงหาคม  2555   เรื่อง  ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (ปรากฏใน
แผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561 -
 2565   หน้า 166 ข้อ 1) ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ 
-  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์    เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องถ่าย

      



เอกสาร , เครื่องปรับอากาศ , ตู้ , โต๊ะ   ฯลฯ 
-  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืน  เช่น  พัสดุ  ครุภัณฑ์ต่างๆ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น
กระดาษ ,  หมึก ,  ดินสอ , ปากกา , กระดาษ
ไข , แฟ้ม , แบบพิมพ์ , สมุดบัญชี และวัสดุสำนักงาน
อ่ืนๆ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง   รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี   ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แก้ว , ถ้วยชาม ,น้ำยาถู
พ้ืน , ไม้กวาด ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

      



ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  และให้หมาย ความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่า
ติดต้ัง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 220,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  ค่า
น้ำมันดีเซล  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง  แก๊สหุง
ต้ม  ฯลฯ  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้) 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ , ฟิล์ม , รูปสี
หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ฯลฯ  ( ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน   สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น   เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก ์ แฟต
ไดร์   เมาส์   แป้นพิมพ์  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง   ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ )  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 446,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน / ในที่       



สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่    
ฯลฯ  และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ   เช่น ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท ์ ค่าบำรุงรักษาสาย  ฯลฯ  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562   
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวง
ตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์ ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ   ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต   และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  เช่น  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมาย
รวมถึง  ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

      



ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

  งบลงทุน รวม 37,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 37,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1* (จอ
แสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หนว่ย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หนว่ย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

      



เครือข่าย Network Interface) แบบ 10/100/100
0 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์ และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ) ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

      
  

       
    เครื่องพิมพ์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร ์ หรือ  LED สี  จ
ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น  Printer , Copier  และ  Scanner  ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า  600 x 600  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับ
กระดาษ  A4  ไม่น้อยกว่า  18  หน่าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ  A4  ไม่น้อย
กว่า  18  หน่าต่อนาท ี(ppm) 
- มีหน่วยความจำ ( Memory ) ขนาดไม่น้อย
กว่า  256  MB 
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4 (ขาว
ดำ และ  สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไม่น้อย
กว่า  1,200x1,200  dpi 
- มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ ( Auto  Document  Feed ) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือ
ดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

      



เครือข่าย (Network  Interface) แบบ  10/100  Ba
se-T หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อย
กว่า  1 ช่อง  หรือ  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย  Wi-Fi (IEEE  802.11b,g,n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ  A4 , Letter , Legal  และ  Custom  
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ) ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

      
  

       
  งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง" อำเภอ
ประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565 

จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น "สถานที่กลาง" อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล   พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับ
ที ่ 6  พ.ศ.2552 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนา  5 ปี  พ.ศ.2561-
2565  หน้า  171 ข้อ 13 ) ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,762,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,696,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,696,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,440,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล  รายละเอียดดังนี้ 
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กองคลังองค์การ
บริหาร ส่วนตำบลหนองบอนตามกรอบ
อัตรากำลัง   จำนวน 12 เดือน   

      



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงิน
ปี  บำเหน็จ  บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน  พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 11)  ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรการทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบับที่  4)  ลง
วันที่  26  พฤศจิกายน  2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 
8) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว2683  ลง
วันที่  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่  4)  และประกาศ   ก.จ.,  ก.ท. , ก.
อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง  (ฉบับที่  4) 
9) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว 13  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2561  เรื่องประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ



กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561  ( ต้ัง
จ่ายเงินรายได้) 

      
  

       
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 24,000 บาท 

      

  
ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ 
(1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว    เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองคลังองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบอน  จำนวน  12  เดือน  ตาม
หนังสือสั่งการ
สำนักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  กอบต. ที ่ มท 0809.3
/ว1372  ลว. 1  กรกฏาคม  2558   
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ
กอง คลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน  จำนวน  12   เดือน   ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  ( ฉบับ
ที ่ 2 )  ลว.  18  เมษายน  2556  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 190,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ลูกจ้างทั่วไป กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ตาม
กรอบ   อัตรากำลัง จำนวน  12 เดือน  
- ตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับนักงานจ้าง (ฉบับ
ที ่4) ลงวันที่  19 สิงหาคม  2558 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,037,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 212,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 60,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น       



ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้กับพนักงานส่วน
ตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือ
วันหยุดราชการ  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0808.4/
ว 1562   ลง
วันที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ    ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 2 ) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 3 ) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่  12  ตลุาคม  2559  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการการส่วนท้องถิ่น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล  ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

      



เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.
2549 
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่ กค.
0422.3 / ว 257   ลว.  28  มิถุนายน  2559  เรื่อ
ง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที ่ มท.0809.3/
ว 1013  ลว.   18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2563 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์  ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ 
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงานพนักงาน /
ลูกจ้าง/คนงาน 
(3) ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่าย
เอกสาร  
(4) ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 
      ฯลฯ 
 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า 
1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 
กรณีจ้างเหมาบริการ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว
1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การ

      



เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท.0808.2/
ว 4044  ลง
วันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
กรณีจ้างแรงงาน 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ  3  ลักษณะ  6   จ้างแรงงาน 
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      
  

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตำบล    พนักงานจ้าง   ลูกจ้าง   คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ปฎิบัติ
ราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ตามระเบียบ
ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  3 พ.ศ.
2559 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 30,000 บาท 
    โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แม่บทและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  การจัดหาข้อมูลสารระบบ
ที่ดิน  เจ้าของแปลงดิน  การสำรวจข้อมูล
ภาคสนาม  การจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  การจัดทำแบบบัญชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  การ

      



บันทึกและนำเข้าข้อมูลที่สำรวจในโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  การจัดทำแผนที่ภาษี (ผท.
7) ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  พ.ศ.2542 
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   
(ปรากฎในแผนพัฒนา  5 ปี  พ.ศ.2561-
2565  แก้ไขครั้งที่  2/2564) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ 
-  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์    เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องถ่าย
เอกสาร , เครื่องปรับอากาศ , ตู้ ,  โต๊ะ  ฯลฯ 
-  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืน  เช่น  พัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น   เช่น   กระดาษ ,  หมึก
,  ดินสอ ,  ปากกา , กระดาษไข , แฟ้ม , แบบ
พิมพ์ , สมุดบัญชี และวัสดุสำนักงาน
อ่ืน ๆ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง   เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ , ฟิล์ม ,  รูปสี       



หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ฯลฯ ( ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก ์ แฟต
ไดร์   เมาส์   แป้นพิมพ์  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวง
ตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์ ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

  งบลงทุน รวม 29,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 29,500 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน  1  เครื่องๆ
ละ   22,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมี

      



เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมี ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อย
กว่า 1ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100
0 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้ง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth                  
      
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

    เครื่องพิมพ์ จำนวน 7,500 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   จำนวน  1  เครื่องๆ
ละ  7,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน  

      



- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi – มีความเร็วในการพิมพ์ขาว
ดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาท ี(ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาท ี(ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ  (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
– สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base
-T หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อย   กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่าย
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
กำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)         

      
  

       
 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 320,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 320,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 320,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 320,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน  1 อัตรา จำนวน 12 เดือน   

      



- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงิน
ปี  บำเหน็จ  บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน  พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่ 11)  ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบับที่  4)  ลง
วันที่  26  พฤศจิกายน  2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 
8) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว2683  ลง
วันที่  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่  4)  และประกาศ   ก.จ.,  ก.ท. , ก.
อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง  (ฉบับที่  4) 
9) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว 13  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2561  เรื่องประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ



กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561   
( ตั้งจ่ายเงินรายได้) 

      
  

       
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 822,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 454,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 454,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 190,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล  ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ตามกรอบอัตรากำลัง  จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงิน
ปี  บำเหน็จ  บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน  พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 11) ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบับที่  4)  ลง
วันที่  26  พฤศจิกายน  2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 

      



8) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว2683  ลง
วันที่  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่  4)  และประกาศ   ก.จ.,  ก.ท. , ก.
อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง  (ฉบับที่  4) 
9) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว 13  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2561  เรื่องประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561  
( ต้ังจ่ายเงินรายได้) 

      
  

       
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 24,000 บาท 

      

  
ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ 
(1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จำนวน  12  เดือน  ตามหนังสือสั่งการ
สำนักงาน  ก.จ.,ก.ท.  และ  ก.
อบต.  ที ่ มท  0809.3 /ว
1372  ลว.  1  กรกฎาคม  2558 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง   ลูกจ้างทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน  ตามกรอบอัตรากำลัง จำนวน  12 เดือน  ( ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
(1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครอง
ชีพชั่วคราวให้แก่  พนักงานจ้าง  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือสั่งกา

      



สำนักงาน ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต. ที ่มท 0809.3/
ว1372 ลว. 1 กรกฏาคม  2558   
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

  งบดำเนินงาน รวม 368,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 38,800 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 28,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ    ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 2 ) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 3 ) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่  12  ตลุาคม  2559  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการการส่วนท้องถิ่น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล  ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.
2549 
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่ กค.
0422.3 / ว 257   ลว.  28  มิถุนายน  2559  เรื่อ
ง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที ่ มท.0809.3/
ว 1013  ลว.   18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2563 

      



   ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์  ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ 
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงานพนักงาน /
ลูกจ้าง/คนงาน 
(3) ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่าย
เอกสาร  
(4) ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 
      ฯลฯ 
 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า 
1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 
กรณีจ้างเหมาบริการ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว
1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท.0808.2/
ว 4044  ลง
วันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
กรณีจ้างแรงงาน 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ  3  ลักษณะ  6   จ้างแรงงาน 
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541 
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

      

      
  

       
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ       



รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตำบล    พนักงานจ้าง    ลูกจ้าง   คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   และ
ผู้ปฎิบัติราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ตาม
ระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ.
2559 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุ   อุปกรณ์   ฯลฯ  เพ่ือจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ,  ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  ในการให้
ความรู้   รวมถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   ตาม
กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ  พ.ศ.
2540 
2) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ 
-  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์    เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องถ่าย
เอกสาร , เครื่องปรับอากาศ , ตู้ ,  โต๊ะ   ฯลฯ 
-  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืน  เช่น  พัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมด

      



ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  กระดาษ , หมึก
,  ดินสอ ,  ปากกา , กระดาษไข , แฟ้ม , แบบ
พิมพ์ , สมุดบัญชี และวัสดุสำนักงาน
อ่ืน ๆ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี   ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก ์ แฟต
ไดร์   เมาส์   แป้นพิมพ์  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี   ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 750,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 750,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 500,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ใน
การมีคำสั่งช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก

      



ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  และท่ีแก้ไข
เพ่ิม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561  
( ปรากฎในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-
2565  หน้า 161 ข้อ  8 )  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด    การตกแต่งสถานที่    ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าของสมนาคุณ/ของที่ระลึก  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร   ค่าป้ายโครงการ   ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  ฯลฯ    ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2557 
2)กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/
ว 2342 ลว. 28  พฤษภาคม  2555 
3) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับ
ที ่ 6  พ.ศ.2562   
( ปรากฎในแผนพัฒนา 5 ปี  พ.ศ.2561-
2565 หน้า 159 ข้อ  3 ) 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      



   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่าย
เอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ ฯลฯ 
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืน  เช่น  พัสดุ  ครุภัณฑ ์ ต่างๆ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  เช่น   กรวยจราจร  สญัญาณไฟ
ฉุกเฉิน  สัญญาณไฟกระพริบ  กระจกมองข้าง
รถยนต์  แบตเตอรี่ ฯลฯ  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือ
ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เช่น  เครื่องแบบ  เสื้อ   กางเกง   ผ้า  เครื่งหมาย
ยศและสังกัด  ถุงเท้า  ร้องเท้า  เข็มขัด หมวก  ฯลฯ 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2560 
(ราคาตามท้องตลาด) ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,689,700 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,343,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,343,200 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล  รายละเอียดดังนี้ 
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน  ตามกรอบ
อัตรากำลัง  จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

      



2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงิน
ปี  บำเหน็จ  บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน  พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 (ฉบับที ่ 11) ลงวันที่  6 มิถุนายน  2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบับที่  4)  ลง
วันที่  26  พฤศจิกายน  2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 
8) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว2683  ลง
วันที่  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่  4)  และประกาศ   ก.จ.,  ก.ท. , ก.
อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง  (ฉบับที่  4) 
9) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว 13  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2561  เรื่องประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561   
( ตั้งจ่ายเงินรายได้) 

      
  

       



   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 24,000 บาท 

      

  
ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ 
(1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว    เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลกอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน  จำนวน  12  เดือน  ตามหนังสือสั่ง
กาi
สำนักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ กอบต. ที ่ มท 0809.3/
ว1372 ลว.  1  กรกฏาคม  2558  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบอน  จำนวน  12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ( ฉบับ
ที ่ 2 )  ลว. 18  เมษายน  2556  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 162,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ลูกจ้างทั่วไป กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน ตาม
กรอบ   อัตรากำลัง จำนวน  12 เดือน  
- ตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับนักงานจ้าง (ฉบับ
ที ่4) ลงวันที่  19 สิงหาคม  2558 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 
  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 15,200 บาท 

      

  
1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครอง
ชีพชั่วคราวให้แก่  พนักงานจ้างกองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน 12 เดือน  
- ตามพระราชบัญญัติ  พระราช

      



กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) หนังสือสั่งกการสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.
ที ่มท  0809.3/ว1372  ลว. 1 กรกฎาคม  2558   
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

  งบดำเนินงาน รวม 317,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 102,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ    ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 2 ) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 3 ) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่  12  ตลุาคม  2559  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการการส่วนท้องถิ่น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล  ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

      



2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.
2549 
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่ กค.
0422.3 / ว 257   ลว.  28  มิถุนายน  2559  เรื่อ
ง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที ่ มท.0809.3/
ว 1013  ลว.   18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2563 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์  ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ 
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงานพนักงาน /
ลูกจ้าง/คนงาน 
(3) ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่าย
เอกสาร  
(4) ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 
      ฯลฯ 
 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า 
1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 
กรณีจ้างเหมาบริการ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว
1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      



2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท.0808.2/
ว 4044  ลง
วันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
กรณีจ้างแรงงาน 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ  3  ลักษณะ  6   จ้างแรงงาน 
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541 
 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      
  

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตำบล  พนักงานจ้าง    ลูกจ้าง    คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ปฎิบัติ
ราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ตามระเบียบ
ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  3   พ.ศ.
2559 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ 
-  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์    เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องถ่าย
เอกสาร , เครื่องปรับอากาศ , ตู้ ,  โต๊ะ   ฯลฯ 
-  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืน  เช่น  พัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 



   วัสดุสำนักงาน จำนวน 45,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง   หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  กระดาษ , หมึก
,  ดินสอ ,  ปากกา , กระดาษไข , แฟ้ม ,  แบบ
พิมพ์ , สมุดบัญชี และวัสดุสำนักงาน
อ่ืน ๆ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี   ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แก้ว , ถ้วยชาม ,น้ำยาถู
พ้ืน , ไม้กวาด ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ , ฟิล์ม , รูปสี
หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง   อัด  ขยาย ฯลฯ ( ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ

      



ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก ์ แฟต
ไดร์   เมาส์   แป้นพิมพ์  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี   ค่าประกนัภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

  งบลงทุน รวม 29,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 29,500 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1* (จอ
แสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หนว่ย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 

      



3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หนว่ย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย Network Interface) แบบ 10/100/100
0 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์ และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      
  

       
    เครื่องพิมพ์ จำนวน 7,500 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,5
00 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาท ี(ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย

      



กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาท ี(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base
-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) (ตั้งจ่ายจากเงินราน
ได้)  

      
  

       

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 
10,134,22

4 
บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,734,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,734,800 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,800,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่เงินเดือนพนักงานครู  กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอนตามกรอบ
อัตรากำลัง  จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงิน
ปี  บำเหน็จ  บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน  พ.ศ.2535 

      



3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่ 11) ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบับที่  4)  ลง
วันที่  26  พฤศจิกายน  2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 
8) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว2683  ลง
วันที่  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่  4)  และประกาศ   ก.จ.,  ก.ท. , ก.
อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง  (ฉบับที่  4) 
9) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว 13  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2561  เรื่องประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      
  

       
   เงินวิทยฐานะ จำนวน 394,800 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูกอง       



การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 530,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอนตามกรอบอัตรากำลัง จำนวน 12 เดือน 
- ตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับนักงานจ้าง (ฉบับ
ที ่4) ลงวันที่  19 สิงหาคม  2558 
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

  
ประเภทเงินเพ่ิม
ต่าง ๆ                                                      
       (1) ค่าครองชีพชั่วคราว เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
การศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน 12 เดือน  
- ตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) หนังสือสั่งกการสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.
ที ่มท  0809.3/ว1372  ลว. 1 กรกฎาคม  2558   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,960,799 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล  ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

      



จนถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2549 
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่ กค.
0422.3 / ว 257   ลว.  28  มิถุนายน  2559  เรื่อ
ง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที ่ มท.0809.3/
ว 1013  ลว.   18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2563 
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

   ค่าใช้สอย รวม 1,214,600 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 231,200 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน  จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
บอน    จำนวน 39 คนๆ ละ 1,700 บาท  รวมเป็น
เงิน  66,300  บาท                       
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
เสลา      จำนวน 46 คนๆ ละ 1,700  บาท  รวมเป็น
เงิน  78,200  บาท                                         
                                  
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
เสน่ห์  จำนวน 24 คนๆ ละ 1,700  บาท  รวมเป็น
เงิน  40,800  บาท                                  
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำ
ขุ่น   จำนวน 27 คนๆ ละ 1,700  บาท  รวมเป็น
เงิน  45,900  บาท                                         
                                           
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้    
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท  0808.2 /ว
3842  ลว.  30  มิถุนายน  2563 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

      



2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0816.2/
ว 3924  ลว.  8  กรกฏาคม  2564  เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
( ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 115 ข้อ 5 )  ( ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

    ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

จำนวน 699,720 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน 4 ศูนย์ดังนี้ 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
บอน จำนวน 39 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 245 วัน 
รวมเป็นเงิน  200,655  บาท 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
เสลา   จำนวน 46 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 245 วั
น รวมเป็นเงิน  236,670  บาท 
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
เสน่ห์ จำนวน 24 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 245 วัน
 รวมเป็นเงิน  123,480  บาท 
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำ
ขุ่น จำนวน 27 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 245 วัน ร
วมเป็นเงิน  138,915  บาท 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้    
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้    
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท  0808.2 /ว
3842  ลว.  30  มิถุนายน  2563 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ทีสุ่ด  ที ่ มท 0816.2/
ว 3924  ลว.  8  กรกฏาคม  2564  เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
( ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 114 ข้อ 3 ) ( ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

      

    ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่า

จำนวน 153,680 บาท 



เครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ( ค่า
หนังสือเรียน  ,  ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน 4 ศูนยด์ังนี้ 
 
ค่าหนังสือเรียน   จำนวน  27,200  บาท 
     1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
บอน จำนวน 39  คนๆ ละ 200 บาท    รวมเป็น
เงิน  7,800  บาท   
     2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
เสลา   จำนวน 46 คนๆ ละ 200 บาท     รวมเป็น
เงิน  9,200  บาท                                
     3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
เสน่ห์ จำนวน 24 คนๆ ละ 200 บาท   รวมเป็น
เงิน  4,800  บาท                      
     4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำ
ขุ่น จำนวน 27 คนๆ ละ 200 บาท    รวมเป็น
เงิน  5,400  บาท 
 
ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน  27,200  บาท 
     1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
บอน จำนวน 39  คนๆ ละ 200 บาท    รวมเป็น
เงิน  7,800  บาท   
     2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
เสลา   จำนวน 46 คนๆ ละ 200 บาท     รวมเป็น
เงิน  9,200  บาท                                
     3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
เสน่ห์ จำนวน 24 คนๆ ละ 200 บาท   รวมเป็น
เงิน  4,800  บาท                      
     4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำ
ขุ่น จำนวน 27 คนๆ ละ 200 บาท    รวมเป็น
เงิน  5,400  บาท 
 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน   40,800 บาท 
     1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
บอน จำนวน 39  คนๆ ละ 300 บาท    รวมเป็น
เงิน  11,700 บาท   

      



     2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
เสลา   จำนวน 46 คนๆ ละ 300 บาท     รวมเป็น
เงิน  13,800 บาท                                
     3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
เสน่ห์ จำนวน 24 คนๆ ละ 300 บาท   รวมเป็น
เงิน  7,200   บาท                      
     4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำ
ขุ่น จำนวน 27 คนๆ ละ 300 บาท    รวมเป็น
เงิน  8,100   บาท 
 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน   58,480  บาท 
     1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
บอน จำนวน 39  คนๆ ละ 430 บาท    รวมเป็น
เงิน  16,770  บาท   
     2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
เสลา   จำนวน 46 คนๆ ละ 430 บาท     รวมเป็น
เงิน  19,780  บาท                                
     3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
เสน่ห์ จำนวน 24 คนๆ ละ 430 บาท   รวมเป็นเ 

      

  
งิน  10,320  บาท                      
     4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำ
ขุ่น จำนวน 27 คนๆ ละ 430 บาท    รวมเป็น
เงิน  11,610  บาท 
 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้    
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท  0808.2 /ว
3842  ลว.  30  มิถุนายน  2563 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0816.2/
ว 3924  ลว.  8  กรกฏาคม  2564  เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 
 
                      

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 



      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตำบล  พนักงานจ้าง    ลูกจ้าง  คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ปฎิบัติ
ราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ตามระเบียบ
ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  3   พ.ศ.
2559 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

    โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่ง
สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของ
รางวัล  เงินรางวัล  พิธีทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์   
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ ฯลฯ ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
( ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-
2565 หน้า 115  ข้อ 6 ) ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

    โครงการสายใยสัมพันธ์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสายใยสัมพันธ์ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ

      



อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
โล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  พิธี
ทางศาสนา  ค่ามหรสพ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ ฯลฯ   ของศูนย์พัฒนาเด็กในเขตพ้ืนที่ อบต.
หนองบอน ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
( ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-
2565 แก้ไขครั้งที่  2 / 2563 ) ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ 
-  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์    เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องถ่าย
เอกสาร , เครื่องปรับอากาศ , ตู้ ,  โต๊ะ   ฯลฯ 
-  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืน  เช่น  พัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,676,199 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง   หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  กระดาษ , หมึก
,   ดินสอ ,  ปากกา , กระดาษไข , แฟ้ม ,  แบบ
พิมพ์ , สมุดบัญชี และวัสดุสำนักงาน
อ่ืน ๆ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 

      



  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี   ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,616,199 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เช่น  แก้ว , ถ้วยชาม , น้ำยาถู
พ้ืน  , ไม้กวาด ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี   ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน  จำนวน   3 รายการ  ดังนี้ 
(1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน 4 แห่ง  จำนวน  20,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน   ต้ัง
ไว้   5,000  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสลา   ต้ัง
ไว้   5,000  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนเสน่ห์  ต้ัง
ไว้   5,000  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำขุ่น  ต้ัง
ไว้   5,000  บาท 
(2) อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน  จำนวน 335,337 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
บอน  จำนวน 39 คนๆ ละ 7.37 บาท  จำนวน 260 

      



วัน  รวมเป็นเงิน  74,732  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
เสลา  จำนวน 46 คนๆ ละ 7.37 บาท  จำนวน 260 
วัน  รวมเป็นเงิน  88,146  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน
เสน่ห์  จำนวน 24 คนๆ ละ 7.37 บาท  จำนวน 260
 วัน  รวมเป็นเงิน  45,989  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำ
ขุ่น  จำนวน 27 คนๆ ละ 7.37 บาท  จำนวน 260 วั
น  รวมเป็นเงิน  51,738  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง  จำนวน 39  คนๆ ละ 7.37 บาท  จำนวน 260 
วัน  รวมเป็นเงิน  74,732  บาท          
(3) อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
บอน  จำนวน 1,260,862 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.)  จำนวน 5 แห่ง ดังนี้  
- โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทยา  จำนวน 102 คนๆ ละ 7.37 บาท  จำนวน 26
0 วัน  รวมเป็นเงิน  195,453  บาท 
- โรงเรียนบ้านห้วย
เสลา  จำนวน 189 คนๆ ละ 7.37 บาท  จำนวน 26
0 วัน  รวมเป็นเงิน  362,162  บาท 
- โรงเรียนบ้านโนน
เสน่ห์   จำนวน 44 คนๆ ละ 7.37 บาท  จำนวน 26
0 วัน   รวมเป็น 

      

  
เงิน  84,313  บาท 
- โรงเรียนบ้านหนองน้ำ
ขุ่น  จำนวน 157 คนๆ ละ 7.37 บาท  จำนวน 260 
วัน  รวมเป็นเงิน  300,844  บาท 
- โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อย
ฯ)  จำนวน 166 คนๆ ละ 7.37 บาท   จำนวน 260 
วัน  รวมเป็นเงิน  318,090  บาท   
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้    
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท  0808.2 /ว
3842  ลว.  30  มิถุนายน  2563 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

      



งบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0816.2/
ว 3924  ลว.  8  กรกฏาคม  2564  เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/
ว 1095  ลว.  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบ
บและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 114 ข้อ 1 และ
ข้อ  2 ) ( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 
  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก ์ แฟต
ไดร์   เมาส์   แป้นพิมพ์  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี   ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      



   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 3,438,625 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 3,438,625 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน จำนวน 2,763,600 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ต้ัง
ไว้     2,763,600   บาท 
1. โรงเรียนบ้านหนองบอน
วิทยา  จำนวน 102 คน ๆ ละ 21 บาท  จำนวน 200
 วัน  รวมเป็นเงิน  428,400  บาท 
2. โรงเรียนบ้านห้วย
เสลา  จำนวน 189 คน ๆ ละ 21 บาท  จำนวน 200
 วัน  รวมเป็นเงิน  793,800  บาท  
3. โรงเรียนบ้านโนน
เสน่ห์  จำนวน 44 คน ๆ ละ 21  บาท  จำนวน 200 
วัน  รวมเป็นเงิน  184,800  บาท  
4. โรงเรียนบ้านหนองน้ำ
ขุ่น  จำนวน 157 คนๆ ละ 21  บาท   จำนวน 200 
วัน  รวมเป็นเงิน  659,400  บาท 
5. โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อย
ฯ)  จำนวน 166 คนๆ ละ 21   บาท  จำนวน 200 วั
น  รวมเป็นเงิน  697,200  บาท  
     ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3274  ลว 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2) หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่ มท 0809.4/
ว 2674  ลว.  9  กรกฏาคม  2562 เรื่องซักซ้อม

      



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0808.2/
ว 3842  ลว.  30  มิถุนายน  2563 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0816.2/
ว 3924  ลว.  8  กรกฏาคม  2564  เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

      
  

       

    
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ยาง  
(อุดหนุนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) 

จำนวน 320,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ยาง จำนวน  12 เดือน 
ตามหนังสือสั่งการ     
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3274  ลว  19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0809.4/
ว 2674  ลว.  9  กรกฏาคม  2562 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0808.2/
ว 3842  ลว.  30  มิถุนายน  2563 เรื่องซักซ้อม

      



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0816.2/
ว 3924  ลว.  8  กรกฏาคม  2564  เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

    
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ยาง  
(อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน) 

จำนวน 200,655 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก 
เล็กวัดบ้าน
ยาง จำนวน 39  คนๆ ละ 21 บาท  จำนวน 245 วัน
  รวมเป็นเงิน  200,655  บาท  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3274  ลว  19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0809.4/
ว 2674  ลว.  9  กรกฏาคม  2562 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0808.2/
ว 3842  ลว.  30  มิถุนายน  2563 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 

      



5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0816.2/
ว 3924  ลว.  8  กรกฏาคม  2564  เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

    
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ยาง  
(อุดหนุนเงินประกันสังคม) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเงินประกันสังคมให้แก่พนักงาน
จ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0809.5/ว 9  ลง
วันที่  22  มกราคม  2557  เรื่อง  การจ่ายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

      

    อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ยาง (อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ) 

จำนวน 66,300 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ยาง   จำนวน 39  คนๆ ละ  1,700  บาท  รวมเป็น
เงิน   66,300  บาท                                       
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ     
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3274  ลว  19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0809.4/
ว 2674  ลว.  9  กรกฏาคม  2562 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0808.2/

      



ว 3842  ลว.  30  มิถุนายน  2563 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0816.2/
ว 3924  ลว.  8  กรกฏาคม  2564  เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

    

อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ยาง 
(อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

จำนวน 44,070 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านยาง  ดังนี้ 
1. ค่าหนังสือเรียน ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้าน
ยาง จำนวน 39 คน ๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 7,800 บาท 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้าน
ยาง จำนวน 39 คน ๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 7,800 บาท 
3. เครื่องแบบนักเรียน ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้าน
ยาง จำนวน 39 คน ๆ ละ 300 บาท เป็น
เงิน 11,700  บาท 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัด
บ้านยาง จำนวน 39 คน ๆ ละ 430 บาท เป็น
เงิน 16,770 บาท 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ     
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3274  ลว  19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

      



2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0809.4/
ว 2674  ลว.  9  กรกฏาคม  2562 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0808.2/
ว 3842  ลว.  30  มิถุนายน  2563 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0816.2/
ว 3924  ลว.  8  กรกฏาคม  2564  เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

      
  

       

    
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ยาง 
(อุดหนุนเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง) 

จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน
ยาง  จำนวน  12  เดือน ตามหนังสือสั่งการ
สำนักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.
อบต. ที ่ มท 0809.3/ว
1372  ลว.  1  กรกฏาคม  2558 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ     
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3274  ลว  19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่  มท 0809.4/

      



ว 2674  ลว.  9  กรกฏาคม  2562 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท 0808.2/
ว 3842  ลว.  30  มิถุนายน  2563 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 
  

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 841,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 841,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 144,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.2562   
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 667,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 462,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์  ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ 
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงานพนักงาน /
ลูกจ้าง/คนงาน 
(3) ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่าย
เอกสาร  
(4) ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 

      



      ฯลฯ 
 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า 
1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 
กรณีจ้างเหมาบริการ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว
1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท.0808.2/
ว 4044  ลง
วันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
กรณีจ้างแรงงาน 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ  3  ลักษณะ  6   จ้างแรงงาน 
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 
 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      
  

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท  น้ำยาเคม ี น้ำมัน
เชื้อเพลิงและค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอก
ควัน  ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล   พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับ
ที ่ 6  พ.ศ.2552 
( ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-
2565  หน้า  128   ข้อ  2 ) ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

      



    โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน  ค่าป้ายรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมพิษสุนัขบ้า  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ.2537   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับ
ที ่ 6  พ.ศ.2552 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  0808.2/ว
3842 ลว. 30  มิถุนายน  พ.ศ.2563  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.
2564  ขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น 
( ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-
2565  เพ่ิมเติมฉบับที่  2/2563 ) ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ 
-  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์    เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องถ่าย
เอกสาร , เครื่องปรับอากาศ , ตู้ ,  โต๊ะ   ฯลฯ 
-  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืน  เช่น  พัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์   เช่น   เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ  ฯลฯ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,532,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,252,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,252,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,210,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล   กอง
สวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน  ตามกรอบอัตรากำลัง  จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

      



2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงิน
ปี  บำเหน็จ  บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน  พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่ 11) ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบับที่  4)  ลง
วันที่  26  พฤศจิกายน  2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 
8) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว2683  ลง
วันที่  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่  4)  และประกาศ   ก.จ.,  ก.ท. , ก.
อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง  (ฉบับที่  4) 
9) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว 13  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2561  เรื่องประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561   
( ตั้งจ่ายเงินรายได้) 

      
  

       



   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน  จำนวน  12  เดือน    ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ( ฉบับ
ที  2 ) ลว. 18  เมษายน  2556  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 280,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ    ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 2 ) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 3 ) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่   12  ตุลาคม  2559  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการการส่วนท้องถิ่น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล  ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.
2549 
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่ กค.
0422.3 / ว 257   ลว.  28  มิถุนายน  2559  เรื่อ
ง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 

      



3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที ่ มท.0809.3/
ว 1013  ลว.   18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2563 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้ง
ประปา  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ
โทรศัพท ์ ระบบอินเตอร์เน็ต  ฯลฯ(2) ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าจ้างแรงงานพนักงาน /ลูกจ้าง/
คนงาน(3) ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ถ่ายเอกสาร (4) ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ      ฯลฯกรณีค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์กรณี
จ้างเหมาบริการ1) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว1452  ลง
วันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท.
0808.2/ว 4044  ลง
วันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีจ้าง
แรงงาน1) ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ  3  ลักษณะ  6   จ้าง
แรงงาน2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.
2541( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

      
  

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า       



พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตำบล    พนักงานจ้าง   ลูกจ้าง   คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ปฎิบัติ
ราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ตามระเบียบ
ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  3   พ.ศ.
2559 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ 
-  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์    เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องถ่ายเอกสาร
, เครื่องปรับอากาศ , ตู้ , โต๊ะ ฯลฯ 
-  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืน เช่น พัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรานยได้ ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง   หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  กระดาษ , หมึก
,   ดินสอ ,  ปากกา , กระดาษไข , แฟ้ม ,  แบบ
พิมพ์ , สมุดบัญชี และวัสดุสำนักงาน
อ่ืน ๆ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 



      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก ์ แฟต
ไดร์   เมาส์   แป้นพิมพ์  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี   ค่าประกนัภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 6,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวง
ตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์ ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560  และท่ีแก้ไข
เพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  

      



( ปรากฎในแผนพัฒนา 5  ปี  พ.ศ.2561-
2565  หน้า  150   ข้อ  8 )  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี
และบุคคลในครอบครัว 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร   ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชา สัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขัน    ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 1347  ลง
วันที่ 19   พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 3722  ลง
วันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-
2565  หน้า  152   ข้อ  2 )  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

      

    โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านคน
พิการ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับ  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
เดินทาง  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 1347  ลง
วันที่ 19   พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 3722  ลง

      



วันที่ 10  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  3   พ.ศ.
2559 
( ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-
2565  หน้า  152   ข้อ  2 )  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

    โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  สงเคราะห์ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข ์สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2560  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2561  
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

    โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสาธารณกุศล  และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2560  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ

      



ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2561  
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
( ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี  พ.ศ.2561-
2565   หน้า 151  ข้อ  9 )  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนอง
บอน 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตำบลหนองบอน  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร    ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน    ค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 1347  ลง
วันที่ 19   พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 3722  ลง
วันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-
2565  หน้า  152   ข้อ  2 )  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 



   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 
2565 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ประจำปี 2565  อำเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับ
ที ่ 6  พ.ศ.2552 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ป ี พ.ศ.2561-
2565 หน้า 158 ข้อ 17 )  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 410,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 340,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด 
"หนองบอนเกมส์" 

จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน ประจำปี 2565 (หนองบอนเกมส์)  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ   เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของ
รางวัล  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การ
กีฬา หรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนัก
กรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/

      



ว 1347  ลง
วันที่ 19   พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 3722  ลง
วันที่ 10  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/
ว 2589  ลง
วันที่  3   สิงหาคม  2547  เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการ
ใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
( ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี  พ.ศ.2561-
2565  หน้า  142   ข้อ  10  )  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ) 

    โครงการจัดส่งนักกีฬาไปทำการแข่งขันนอกพ้ืนที่ จำนวน 160,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาไปทำการแข่งขัน
นอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน   โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  ค่าวัสดุและอุปกรณ์   ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร     ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การ
กีฬา หรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนัก
กรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ   ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 1347  ลง
วันที่ 19   พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 3722  ลง
วันที่ 10  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/
ว 2589  ลง
วันที่  3  สิงหาคม  2547  เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการใช้

      



จา่ยเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
( ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-
2565  หน้า  142   ข้อ  11  )  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี "ประโคนชัยเกมส์  ครั้งที ่ 18" ประจำปี  
2565 อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี "ประโคนชัยเกมส์ ครั้ง
ที ่18" ประจำปี 2565 อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล   พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับ
ที ่ 6  พ.ศ.2552 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
(ปรากฏในบัญชีแก้ไขแผนพัฒนา 5 ปี  พ.ศ.2561-
2565  ครั้งที ่ 1/2562) ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

    อุดหนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน ให้แก่ 
1) โรงเรียนบ้านห้วยเสลา  จำนวน  10,000  บาท 
2) โรงเรียนวัดบ้านยาง  (ช้อยคุรุราษฎร์
บำรุง) จำนวน  10,000  บาท 
3) โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น  จำนวน  10,000  บาท 
4) โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์  จำนวน  10,000  บาท 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล   พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับ
ที ่ 6  พ.ศ.2552 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 

      



(ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-
2565  หน้า 145 ข้อ  17 )  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 205,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 140,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก
ประโคนชัย 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานข้าวมะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย   เช่น  ค่าจัดซื้อ
วัสดุ   อุปกรณ์   ค่าป้ายประชา สัมพันธ์   ค่าจัดขบวน
แห่   ค่าจัดส่งประกวด  ฯลฯ  รวมถึงการดำเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ   ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0313.4/
ว 1347  ลง
วันที่  19   พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0313.4/
ว 3722  ลง
วันที่   10  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ปี  พ.ศ.2561-
2565  หน้า  139  ขัอ 6 )  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพระบรมฉายา
ลักษณ์   พานพุ่ม    วัสดุ   อุปกรณ ์ ฯลฯ    เพ่ือจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์  ,  ป้ายประชา สัมพันธ์ ฯลฯ  ในการ
ให้ความรู้  รวมถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆใน
งานรัฐพิธี งานเทิดพระเกียรติ งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ฯลฯ   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0313.4/
ว 1347  ลง
วันที่  19   พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0313.4/

      



ว 3722  ลง
วันที่  10   สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ปรากฏในแผนพัฒนา 5 ปี  พ.ศ.2561-
2565  หน้า 139  ข้อ 7 )  ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการจัดงานเทศกาล "ข้าวมะลิหอม  ปลาจ่อมกุ้ง  ชม
ทุ่งนกประโคนชัย" ประจำปี  2565 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน
เทศกาล "ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคน
ชัย" ประจำปี 2565  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล   พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับ
ที ่ 6  พ.ศ.2552 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนา  5 ปี  พ.ศ.2561-
2565  หน้า  145 ข้อ 18 ) ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

    โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2565 จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2565 ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล   พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับ
ที ่ 6  พ.ศ.2552 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ป ี พ.ศ.2561-
2565 หน้า  147  ข้อ  21)  ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

      

    
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  "มหัศจรรย์ท่องเที่ยว
บุรีรัมย์" กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ  
ตามรอยอารยธรรมขอม  ประจำปี  2565 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว "มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์" ประเพณี

      



ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำตามรอยอารยธรรม
ขอม ประจำปี 2565  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับ
ที ่ 6  พ.ศ.2552 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนา  5  ป ี พ.ศ.2561-
2565  หน้า  141  ข้อ  9) ( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

    
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณีและงานสำคัญทาง
ราชการ  ประจำปี  2565 อำเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี
ประเพณีและงานสำคัญทาง
ราชการ ประจำปี 2565 อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล   พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.25522)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559(ปรากฏใน
แผนพัฒนา  5  ปี พ.ศ.2561-
2565  หน้า  147  ข้อ  20) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,151,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,340,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,340,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล  กอง
ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน   ตามกรอบ
อัตรากำลัง  จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงิน
ปี  บำเหน็จ  บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน  พ.ศ.2535 

      



3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 11) ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบับที่  4)  ลง
วันที่  26  พฤศจิกายน  2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 
8) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว2683  ลง
วันที่  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่  4)  และประกาศ   ก.จ.,  ก.ท. , ก.
อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง  (ฉบับที่  4) 
9) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว 13  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2561  เรื่องประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561  
( ตั้งจ่ายเงินรายได้) 

      
  

       
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 
      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ       



กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน  จำนวน  12  เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ( ฉบับ
ที  2 ) ลว. 18  เมษายน  2556 ( ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้) 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 198,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ลูกจ้างทั่วไป  กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน  ตามกรอบ
อัตรากำลัง จำนวน  12 เดือน  
- ตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับนักงานจ้าง (ฉบับ
ที ่4) ลงวันที่  19 สิงหาคม  2558 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 811,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ    ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 2 ) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่ 3 ) พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่  12 ตุลาคม  2559  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการการส่วนท้องถิ่น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ จำนวน 20,000 บาท 



ลูกจ้างประจำ 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล  ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.
2549 
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่ กค.
0422.3 / ว 257   ลว.  28  มิถุนายน  2559  เรื่อ
ง  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที ่ มท.0809.3/
ว 1013  ลว.   18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2563 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์  ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ 
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงานพนักงาน /
ลูกจ้าง/คนงาน 
(3) ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่าย
เอกสาร  
(4) ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 
      ฯลฯ 
 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า 
1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 

      



กรณีจ้างเหมาบริการ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว
1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท.0808.2/
ว 4044  ลง
วันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
กรณีจ้างแรงงาน 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ  3  ลักษณะ  6   จ้างแรงงาน 
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      
  

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตำบล    พนักงานจ้าง   ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ปฎิบัติ
ราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ตามระเบียบ
ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ.
2559 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ 
-  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์    เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องถ่าย
เอกสาร , เครื่องปรับอากาศ , ตู้ ,  โต๊ะ   ฯลฯ 
-  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

      



อ่ืน  เช่น  พัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ ,หมึก, ดินสอ ,  ปากกา , กระดาษ
ไข , แฟ้ม ,  แบบพิมพ์ , สมุดบัญชี และวัสดุสำนักงาน
อ่ืน ๆ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี   ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  เช่น  สายไฟ  หลอดไฟ  วัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า  ฯลฯ  เป็นต้น  รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี   ค่าประกนัภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้าง  เช่น ค้อน เสียม  จอบ กระเบื้อง  สังกะสี
ปูนซีเมนต์  ทราย  สี  ทินเนอร์  ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อน้ำบาดาล  ฯลฯ  เป็น
ต้น  รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 

      



  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    เช่น   ค่า
น้ำมันดีเซล  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่อง  แก๊สหุง
ต้ม  ฯลฯ   
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ , ฟิล์ม , รูปสี
หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง    อัด    ขยาย   ฯลฯ ( ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก ์ แฟต
ไดร์   เมาส์   แป้นพิมพ์  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี   ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบประปาหมู่บ้านใน
ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ( ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

 งานก่อสร้าง รวม 975,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 975,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 975,000 บาท 



   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่
ที่ 5 (จากสามแยกถนนลาดยาง ถึงถนนคอนกรีตเดิม) 
ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

จำนวน 405,000 บาท 

      

  
ปริมาณงาน ผิวจราจร
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เ
มตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 836 ตาราง
เมตรเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร ทั้ง
สอง – งานท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 24 ท่อน พร้อม
ยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย และป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามมาตรฐานกรมปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ท.1-01)  รวมเป็นเงิน
งบประมาณ  405,000  บาท  ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  68 ) ( ราคาตาม
พาณิชย์จังหวัด )  ( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )  

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8 
ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

จำนวน 570,000 บาท 

      

  
(จากสี่แยกบ้านตาหาร ถึงบ้านนายภาภูมิ บุญ
มี) ปริมาณงาน ขนาดที ่1 รางระบายน้ำขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 299 เมตร ขน
าดที ่2 รางระบายน้ำขนาด
กว้าง 0.45 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 40 เมตร ยาว
รวม 339 เมตร –วางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพัก
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 3 บ่อพร้อมฝาบ่อ
เหล็กตะแกรง และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ อบต.หนองบอนกำหนด)   รวมเป็นเงิน
งบประมาณ  570,000 บาท  (แผนพัฒนาท้ง
ถิ่น  พ.ศ.2561-2565  แก้ไขครั้ง
ที ่ 2 /2564 ) ( ราคาตามพาณิชย์จังหวัด )  (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

      

แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 664,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 384,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 384,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 220,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการประปา  ตามกรอบ

      



อัตรากำลัง  จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงิน
ปี  บำเหน็จ  บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน  พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่ 11) ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบับที่  4)  ลง
วันที่  26  พฤศจิกายน  2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 
8) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว2683  ลง
วันที่  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ   ก.จ.
,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่  4)  และประกาศ   ก.จ.,  ก.ท. , ก.
อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง  (ฉบับที่  4) 
9) หนังสือสำนักงาน  ก.จ.,  ก.ท. , ก.อบต.  ด่วน
ที่สุด  ที ่ มท0809.3/ว 13  ลง
วันที่  3  กรกฎาคม  2561  เรื่องประกาศ   ก.จ.



,  ก.ท. , ก.อบต.   เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2561   
( ตั้งจ่ายเงินรายได้) 

      
  

       
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 140,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ลูกจ้าง
ทั่วไป   แผนงานการพาณิชย์ ตามกรอบ
อัตรากำลัง จำนวน  12 เดือน  
- ตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตำบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับนักงานจ้าง (ฉบับ
ที ่4) ลงวันที่  19 สิงหาคม  2558 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครอง
ชีพชั่วคราวให้แก่  พนักงานจ้างตามแผนงานการ
พาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน 12 เดือน  
- ตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) หนังสือสั่งกการสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ  ก.อบต.
ที ่มท  0809.3/ว1372  ลว. 1 กรกฎาคม  2558   
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 280,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์  ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ 
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงานพนักงาน /
ลูกจ้าง/คนงาน 

      



(3) ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่าย
เอกสาร  
(4) ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 
      ฯลฯ 
 
กรณีค่าติดตั้งไฟฟ้า 
1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า  การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 
กรณีจ้างเหมาบริการ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0313.4/ว
1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท.0808.2/
ว 4044  ลง
วันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
กรณีจ้างแรงงาน 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ  3  ลักษณะ  6   จ้างแรงงาน 
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541 
( ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      
  

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตำบล    พนักงานจ้าง   ลูกจ้าง   คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ปฎิบัติ
ราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  ตามระเบียบ
ดังนี้ 

      



1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ.
2559 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ 
-  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์    เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องถ่าย
เอกสาร , เครื่องปรับอากาศ , ตู้ ,  โต๊ะ   ฯลฯ 
-  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืน  เช่น  พัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ได้
ตามปกติ 
-  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์    เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องถ่าย
เอกสาร , เครื่องปรับอากาศ , ตู้ ,  โต๊ะ   ฯลฯ 
-  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืน  เช่น  พัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้าง  เช่น ค้อน เสียม จอบ กระเบื้อง  สังกะสี  ปูน
ซีเมนต ์  ทราย  สี  ทินเนอร ์ ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อน้ำบาดาล  ฯลฯ  เป็น
ต้น  รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ 
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม  บำรุง  รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 120,000 บาท 



      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์   เช่น  เคมีภัณฑ์   น้ำยาต่างๆ    ฯลฯ  ( ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ) 
   

      

 


