
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,855,300 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง  

งบกลาง รวม 11,474,575 บาท   

1. งบกลาง รวม 11,474,575 บาท    

1.1 งบกลาง รวม 11,474,575 บาท    

1.1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
   เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของส่วนราชการสำหรับพนักงาน 
จ้างในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายต่าง ๆ  โดยจ่ายสมทบตามระเบียบให้ 
แก่ประกันสังคม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ตามระเบียบ  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  พระราชกฤษฏีกา 
กำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ. 2541 และกระทรวง 
 ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พรบ. ประกันสังคม  
พ.ศ.  2533  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537  

จำนวน 50,000 บาท  

   

1.1.2  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
    เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน  ตามระเบียบ  พระราชบัญญัติประกัน 
สังคม  พ.ศ.  2533  พระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บ
เงินสมทบฯ พ.ศ. 2541 และกระทรวง ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความใน พรบ. ประกันสังคม  พ.ศ.  2533  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2537 และที่มีกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

จำนวน 3,000 บาท  

   

1.1.3  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,874,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  
(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) สำหรับผู้สูงอายุในตำบลหนองตาดใหญ่ ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน 1,123 คนโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 ,  
ภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผน
ฯ 5 ปี 61-65 ฉบับทบทวน ข้อ 1 หน้า 105) 
 
 
 
 
 

      



     

1.1.4  เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 2,016,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คน
พิการและทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ)สำหรับคนพิการในตำบลหนองตาดใหญ่ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการจำนวน 210 คน โดยคนพิการมี
อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวัน 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำ
กว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยยังความพิการคนละ 1,000 บาทต่อเดือน (มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวัน 28 เมษายน พ.ศ. 2563)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2562 , ภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (แผนฯ 5 ปี 61-65 ฉบับทบทวน ข้อ 1 หน้า 105) 
  

      

   

1.1.5  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 30,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลหนองตาดใหญ่ ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์  จำนวน 5 คน ๆละ 500 บาทต่อเดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 , ภารกิจถ่ายโอน
มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ฯ พ.ศ. 2542     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนฯ 5 ปี 61-65 ฉบับ
ทบทวน ข้อ 1 หน้า 105)  
  

      

   

2. เงินสำรองจ่าย จำนวน 74,069 บาท 
      

  

เงินสำรองจ่าย ให้ตั้งจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและ
ให้นำเงินสำรองจ่ายไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ
การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม
เท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภยั อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และ
โรคติดต่อ  ตามอำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท.0802.3/ว
6886  ลงวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด   
 

      



 
     

3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน           

3.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
     เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
อัตราร้อยละ  2  ของงบประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหฯจ 
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2546   และท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด  

จำนวน 324,506 บาท  

    

3.2  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุภาพของ อบต.หนองตาดใหญ่ จำนวน 100,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนอง
ตาดใหญ ่เพ่ือเป็นค่าบริหารด้านสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น ของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตตำบลหนองตาดใหญ่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานระเบียบอำนาจ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  2561 ข้อ 7 (1) (2) และข้อ 8  และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด   
  

      

   

4.  เงินช่วยพิเศษ           

4.1 เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 1,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่บุคคลที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และ
ระเบียบ  กรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ถึงแก่ความตาย      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

      

    

4.2  เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง จำนวน 1,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่บุคคลที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และ
ระเบียบ  กรณีพนักงานจ้าง  ถึงแก่ความตาย      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

      

    

4.3  เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ จำนวน 1,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่บุคคลที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และ
ระเบียบ  กรณีลูกจ้างประจำ ถึงแก่ความตาย      
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 



 
งานบริหารทั่วไป รวม 13,474,205 บาท   

1. งบบุคลากร รวม 11,482,985 บาท    

1.1  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท    

1.1.1  เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 514,080 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน จำนวน 12 เดือน 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
  

      

   

1.1.2  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประตำแหน่งให้แก่ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 1,750 บาท 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล 2 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆละ 
    880 บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
  

      

   

1.1.3  ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่  
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 เดือนๆ ละ 1,750  บาท 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 880 
บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
  

      



   

1.1.4  ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 7,200 บาท(ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554  

      

   

1.1.5  ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,713,600 บาท 

      
  

1. ประธานสภา เดือนละ 11,220 จำนวน 12 เดือน 
2. รองประธานสภา เดือนละ 9,180 จำนวน 12 เดือน 
3. เลขานุการสภา เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน 
4. สมาชิกสภา จำนวน 16 คน เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐานอำนาจระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 

      

   

1.2  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 9,084,665 บาท    

1.2.1  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,721,745 บาท 
      

  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน 529,560 บาท 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 369,480 บาท 
3. หัวหน้าสำนักปลัด    จำนวน 196,800 บาท 
4. ผอ.กองคลัง     จำนวน 531,360 บาท 
5. ผอ.กองช่าง     จำนวน 98,800  บาท 
6. ผอ.กองการศึกษาฯ    จำนวน 389,400 บาท 
7. ผอ.กองสวัสดิการสังคม   จำนวน 416,160 บาท 
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน 329,760 บาท 
9. นักทรัพยากรบุคคล    จำนวน 245,280 บาท 
10. นักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน 329,760 บาท 
11. นักวิชาการศึกษา    จำนวน 229,920 บาท 
12. เจ้าพนักงานป้องกันฯ   จำนวน 275,040 บาท 
13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน 296,760 บาท 
14. เจ้าพนักงานพัสดุ    จำนวน 335,520 บาท 
15. นายช่างโยธา จำนวน 2 คน   จำนวน 384,765 บาท 
16. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จำนวน 269,880 บาท 
 

      



 
17. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จำนวน 162,200 บาท 
18. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จำนวน  89,660  บาท 
19. เจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน 230,400 บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
20. คร ูจำนวน 3 คน    จำนวน 1,014,240  บาท 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได ้พ.ศ. 2559  / หนังสือสำนักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      
   

      
   

1.2.2  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,960 บาท 
      

  

  -เพ่ือจ่ายเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน (ค่าครองชีพ พ.ส.ร เงินเพ่ิมตาม
วุฒิ ฯลฯ)  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
  

      

   

1.2.3  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 420,000 บาท 
      

  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน 168,000 บาท 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 42,000 บาท 
3. หัวหน้าสำนักปลัด    จำนวน 42,000 บาท 
4. ผอ.กองคลัง     จำนวน 42,000 บาท 
5. ผอ.กองการศึกษาฯ    จำนวน 42,000 บาท 
6. ผอ.กองสวัสดิการสังคม   จำนวน 42,000 บาท 
7. ผอ.กองช่าง     จำนวน 42,000 บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
  

      

   

1.2.4  เงินวิทยฐานะ จำนวน 126,000 บาท 
      

  

1. เงินค่าวิทยฐานะ  คร ู 3  ตำแหน่ง 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได ้พ.ศ. 2559-หนังสือสำนักงาน กจ. กท.และก.
อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

      

   

1.2.5  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 266,760 บาท 



      
  

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   จำนวน 266,760 บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
-หนังสือสำนักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

      

   

1.2.6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,462,200 บาท 
      

  

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 235,080 บาท 
2. พนักงานขับรถ จำนวน 176,280 บาท 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 174,120 บาท 
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 161,520 บาท 
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(กองการศึกษาฯ) จำนวน 155,760 บาท 
6. นักการภารโรง จำนวน 108,000 บาท 
7. คนทั่วไป จำนวน 108,000 บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
8. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 127,440 บาท 
9. ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป 2 คน) จำนวน 216,000 บาท 
(ตั้งจ่านจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได ้พ.ศ. 2559-หนังสือสำนักงาน กจ. กท.และก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

      

   

1.2.7  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 บาท 
      

  

1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(กองการศึกษาฯ)  จำนวน 12,000 บาท 
2.นักการภารโรง     จำนวน 12,000 บาท 
3.คนงานทั่วไป     จำนวน 12,000 บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
4.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    จำนวน 24,000 บาท 
5.ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป จำนวน 2 คน   จำนวน 24,000 บาท 
(ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป) 
- หนังสือสำนักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

      

  

2.  งบดำเนินงาน รวม 1,971,220 บาท    

2.1  ค่าตอบแทน รวม 479,220 บาท 



   

1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 189,220 บาท 

      
  

1. ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงานของ อบต.    ตั้งไว ้5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบรรดาข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานทางราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่มาช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด 
ใหญ ่เช่น ตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก และอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่ อบต. ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
2. ค่าตอบแทนเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจำปีโบนัส)     ตั้งไว ้194,220  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพ่ือกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจำปีโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
แก่พนักงานส่วนทองถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565)  

      

   

2.  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 250,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบของราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 (2562)  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 และทีมี่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) 

      

   

3.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 40,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา แก่บุตรพนักงานส่วน
ตำบล และแก่บุตรผู้บริหาร ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ (ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้)ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) 
  

      

   

2.2 ค่าใช้สอย รวม 1,065,000 บาท    

2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       



    

1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 180,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติหน้าที่งานวิเคระห์นโยบายและ
แผน งานบริหารงานบุคคล  งานสาธารณสุข      ค่าจัดซื้อ
วารสาร นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือนหนังสือทางวิชาการ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารค่าโทรสาร ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
โทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขาค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่องโทรศัพท์
ภายใน ค่าใช้จ่ายดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าประกันภัย
รถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559  พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด  

      

   

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 35,000 บาท 
      

  

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    ตั้งไว้ 5,000 บาท  
เพ่ือเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าของขวัญ , ค่าพิมพ์เอกสาร
, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคล คณะ
บุคคลที่มา นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ฯลฯ (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)  ฐานอำนาจ  ตามหนังสือที ่ มท  0808.4/ว2381  ลง
วันที่  28  กรกฏาคม  2548  ,ตามหนังสือกรมส่งเสริม
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559  พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด  
 
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ                                       ตั้งไว ้30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอ่ืนๆ ซึง่จำเปน็ตอ้งจ่ายในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมการ
ประชุมอ่ืนๆ และเจ้าหนา้ที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้) ฐานอำนาจ    ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559  พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั หรือหนังสือสั่งการกำหนด  

 
 

      



   

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริการส่วนตำบล เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐานอำนาจ
ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 และ
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด   

      

    

2.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีที่ครบ
วาระ ยุบสภาฯ และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง )อีกทั้งให้ความร่วมมือและ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่น ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 กรกฏาคม 2561และตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกำหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า  131  ลำดับที่   2      

      

    

3.  ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาสำหรับพิธี
การที่สำคัญของทางราชการตามวาระและโอกาสต่างๆ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และ
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด  

      

    

4.  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามภารกิจการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การประชุมชี้แจงการจัดแสดงนิทรรศกาลเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประดับไฟ การประดับธงชาติ ธง
ตราสญัลักษณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ฐานอำนาจ
ระเบียบ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรอืหนังสือสั่งการ
กำหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  128  ลำดับที ่  10  
    

       

    

5.  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 30,000 บาท 



      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาทาง
วิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารตำบล ลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ฐานอำนาจระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ
กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130  ลำดับ
ที ่ 2      

      

    

6.  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

จำนวน 200,000 บาท 

      
  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร อบต. , สมาชิก อบต. , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ,
ตัวแทนกลุ่มอาชีพและผู้นำท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และ
อ่ืน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกำหนด และตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกำหนดและตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า   130   ลำดับที่  3      

      

    

7.  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน
ตำบลหนองตาดใหญ่ เช่น คา่วทิยากร ค่าจัดทำปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอ่ืน ฯลฯ (ตัง้จ่ายจากเงิน
รายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกำหนด และตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกำหนดและตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่ง
การกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  131   ลำดบั
ที่    4    
  

      

    

8.  โครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท 



      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าจัดทิทรรศ
การ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  128   ลำดับที่   12  

      

    

9. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหาร อบต. , สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล , พนักงาน
จ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่า จัดทำป้าย โครงการ ค่าวัสดุ/
อุปกรณ ์ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม และอ่ืน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) ฐานอำนาจระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด และตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนดและตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า    123      ลำดับที่    2   
  

      

   

2.2.4  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซม วัสดุสำนักงาน สำนัก
ปลัด เช่น โต๊ะ ตู้ ซ่อมแอร์รถยนต์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกำหนด   

      

   

2.3  ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท    

1.  วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ซอง ธง
ชาติ ฯลฯ  (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุที่ มท 0808.2 ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที่ มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกำหนด (ตัง้จ่ายจากเงินรายได้)   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) หน้า  142 ลำดับที่   3 
 
  

      

   

2.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 



      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ถ่านปลั๊กไฟ
ฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2 ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที ่มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)              ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า    146     ลำดับที่  24  

      

   

3.  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กรวดนํ้ายาถู
พ้ืน นํ้ายาล้างจาน แก้ว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐานอำนาจ
ระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที่ มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว
0444  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   146  ลำดับที ่ 24  

      

   

4.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน เพลา นํ้ามันเบรก สำหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ของ อบต. ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจ
ระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที่ มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0444  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   143 ลำดับที ่ 6 
  

      

   

5.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามนัเชื้อเพลิงนํา้มันหล่อลื่น เช่น นํ้ามนัเบนซนิ นํ้ามันดีเซลที่ใช้
กับรถยนต์ส่วนกลาง, และรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย, แก๊สหุงต้ม นํ้ามนัเครื่องที่ใช้กับ
รถยนต์และนํา้มันดีเซลและนํ้ามนัเบนซนิเพื่อใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันเครื่อง
ตัดหญ้าและรถบรรทุกนํา้ของทางหน่วยงานราชการที่ออกช่วยเหลือและบรรเทา
สาธารณภัยตา่งๆ (ตั้งจา่ยจากเงนิรายได)้ 
ฐานอำนาจระเบียบ หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดว่นที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที่ มท0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0444   ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า   142      ลำดับที ่ 4 
  

      

   

6.  วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 



      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ใบมีด ใบเลือย เครื่องตัด
หญ้า จอบ เสียม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที ่มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561 และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า    142     ลำดับที่   5 
  

      

   

7.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณษและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ ป้าย
ประขาสัมพันธ์ ต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ฯลฯ   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที ่มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่  24  มกราคม  2561  และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   146      ลำดับที่   25  

      

   

8.  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที่ มท0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า         ลำดับที่  

      

   

2.4   ค่าสาธารณูปโภค รวม 132,000 บาท    

1.  ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นสำนักงาน อบต. และสถานทีท่ี่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นตำบลหนองตาดใหญ่ ฯลฯ(ตัง้จ่ายจากเงิน
รายได้)ฐานอำนาจระเบียบ หนงัสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด  ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท0808.2/ว1846 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3สิงหาคม 2560 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ หรือหนังสือสั่งการกำหนด  
  

      

   

2.  ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  น้ำดื่ม จำนวน 5,000 บาท 



      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าดื่มสำหรับผู้มาติดต่อราชการสำนักงาน และสถานที่ที่
อยู่  ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ฯลฯ (ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้)  ที ่มท 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด      
                      

      

   

3.  ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจ
ระเบียบ หนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนสุดที่ มท 0810.8/ว1529 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกำหนด                                 

      

   

4.  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 25,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้
บริการ ค่าเช่าคู่สาย ค่าเช่าพืน้ทีโ่ฮมเพจของ อบต. หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ หนงัสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนงัสือกรมส่งเสรมิการ 
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนสุด  ที่ มท 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด    

      

  

4.  งบลงทุน รวม 20,000 บาท    

4.1  ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท    

4.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์           

1.  ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เชน่  รถยนตส์่วนกลาง  รถกู้
ชีพฯ รถจักยานยนต์  (ตัง้จ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบยีบ  ตามหนงัสือ
ที่  มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  /  หนังสือ
ที่  มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  และทีม่ี
กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตามแผนพฒันา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)   
 
  

      

 
 รวม 505,000 บาท 



งานบริหารงานคลัง   

1.  งบดำเนินงาน รวม 505,000 บาท    

1.1  ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท    

1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 210,000 บาท 

      
  

1. ค่าตอบแทนคณะกรรม              ตั้งไว ้ 50,000  บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จักจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานก่อร้าง  ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของ อบต.(ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0402.5/ว85 ลว.
6 กันยายน 2561 และท่ีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับคำสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกำหนด 
 
2.  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจำปี)            ตั้งไว ้ 160,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างในกองคลัง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลัหษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง หรือหนังสั่งการกำหนด   

      

   

1.1.2  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 100,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน   
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐาน
อำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 (2562) ลว. 4 มีนาคม 2562 และท่ีมี
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด    

      

   

1.1.3  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

1.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่บุตรพนักงานส่วนตำบลในส่วน
การคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือที่ มท0809.3/ว
4522 ลว. 9 สิงหาคม 2559 ,หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค0422.3/ว
257 ลว. 28 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
ที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด   
 
 
 
  

      

   

2.  ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 



   

2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           

2.1.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อจัดวารสาร นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือน ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐานอำนาจระเบียบ ตาม
หนังสือ ที ่มท 0808.2/ว7120 ลว. 9 ธันวาคม 2559 พรบ0จัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด   
 

      

   

2.1.2  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1.  ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 40,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2560 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550) (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าแผน
ที่ภีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และ
ที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด    

      

    

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนาของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้าง ในกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐาน
อำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 และที่
มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด    

      

    

3.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 30,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลในกอง
คลัง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีมีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด    

      

   

4.  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจ
ระเบียบ หนังสือที่ มท0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558 และท่ีมี
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด 
 
 
 
  

      

   

2.3  ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 



   

2.3.1  วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของแบบพิมพ์
ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบฟอร์ม และวัสดุอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559 ,
หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลว 19 มีนาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว044 ลว 24 มกราคม 2561 และที่มี
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคบั คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด   
  

      

   

2.3.2  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ ฯลฯ  (ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้) ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท0808.2/ว1248 ลว.27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว1536 ลว 19 มีนาคม 2561 หนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว044 ลว 24 มกราคม 2561 และที่มี
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด   
  

      

   

2.3.3  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผง
ป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เม้าส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐานอำนาจ
ระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท0808.2/ว
1248 ลว.27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือที่ มท 0808.2/ว
1536 ลว 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
044 ลว 24 มกราคม 2561 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกำหนด   
  

      

   

2.4  ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท    

2.4.1  ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตาไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ในกองคลัง ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากรายได้) ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และท่ีมีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กำหนด   
 
 
  

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  



 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท   

2.  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท    

2.1  ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท    

1.  วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อนํ้ายาเคมีดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่ ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2 ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที ่มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 / ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560    และตามที่
มี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ หนังสือสั่งการกำหนด)และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า   118  ลำดับที ่ 14 

      

   

2.  วัสดุจราจร จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานจราจร แผงกั้น หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2 ว1248 ลง
วันที ่27 มิถุนายน 2559 หนังสือที ่มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0444  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  และตามท่ี
มี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ หนังสือสั่งการกำหนด)และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 118    ลำดับที่  15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 100,000 บาท   

2.  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 



   
2.1  ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท    
2.1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ 

      

    
1.  โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลปใีหม่ จำนวน 30,000 บาท 

      
  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการตั้งด่านชุมชน และอำนวยความสะดวก  (ตั้งจา่ย
จากเงินรายได้) ฐานอำนาจระเบียบ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท.0804.5/ว.1634 ลงวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.
2557 / หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท.0810.4/
ว.4202 ลงวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 / หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท.0810.4/ว.1346 ลง
วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น / ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4/ว.1464 ลงวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.
2562  และตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั คำสัง่ หรือ หนังสือสั่งการ
กำหนด)และที่มีกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กำหนด (ตามแผนพฒันาท้องถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า    116  ลำดับ
ที่   3  

      

    
2.  โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 30,000 บาท 

      
  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการตั้งด่านชุมชน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้
สัญจรทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตชุ่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ (ตัง้จ่ายจากเงิน
รายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท.0804.5/ว.1634 ลงวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 / หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท.0810.4/ว.4202 ลง
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 / หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท.0810.4/ว.1346 ลงวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.
2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น / ดว่นทีส่ดุ ที่ มท.0810.4/
ว.1464 ลงวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2562  และตามที่
มี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ หนังสือสั่งการกำหนด)และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตามแผนพฒันา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า   116  ลำดับที่  3  

      

    
3.  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 40,000 บาท 

      
  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย ฯลฯ ฐานอำนาจ
ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จา่ยในการฝกึอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 / ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกำหนด และตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กำหนดและตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า     116     ลำดับที่     1 

      

แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,915,780 บาท 



  

2.  งบดำเนินงาน รวม 1,823,780 บาท    

2.1  ค่าตอบแทน รวม 305,370 บาท    

2.1.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 143,370 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษสำหรับ
พนักงาน คร ูลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ  ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)    

      

   

2.1.2  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 132,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด (ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้)ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่4 (2562) ลง
วันที่ 4 มีนาคม 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกำหนด  

      

   

2.1.3  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

1.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามสิทธิที่เบิกได้ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)   

      

   

2.2  ค่าใช้สอย รวม 750,130 บาท    

2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           

1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 180,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าล้างภาพ อัดภาพ คา่ใช้จา่ยด้านอีเล็กทรอ
นิก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจำเป็นรวมทั้งคา่จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าเช่าที่ดนิ ค่าเชา่ทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ฯลฯ (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้)ฐานอำนาจระเบียบ ตามหนงัสือกรมส่งเสริม
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืหนังสือสั่งการกำหนด  
 
 
  

      



   

2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 27,250 บาท 
      

  

(1)   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        จำนวน 40,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ จำนวน 64
คน/ละ 430 บาท ดังนี้ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองสูง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแสบง 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/
ว1658 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว1636 ลง
วันที่ 23 เมษายน 2562 และตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  113  ลำดับที่ 41        
วิธีการ เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา 
  

      

    

2.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 19,200 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด
ใหญ ่จำนวน 64 คน/ละ 300 บาท ดังนี้ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองสูง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแสบง 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/
ว1658 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว1636 ลง
วันที่ 23 เมษายน 2562 และตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112  ลำดับที่     38      
วิธีการ เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา 
 
 
 
 
  

      



    

3.  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 108,800 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 ศูนย ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ จำนวน 64 คน/
ละ 1700 บาท  ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0893.2/ว801ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 และตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า  113  ลำดับที่ 42          
วิธีการ เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา 
  

      

    

4.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงาน ในกองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 ศูนย ์ของ อบต.หนองตาดใหญ่ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางฯลฯ       (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด  
       

      

    

5.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 30,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงาน ของกองการศึกษาฯ ศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย ์ของ อบต.หนองตาดใหญ่ และผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐานอำนาจระเบียบ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   130  ลำดับที่   2  

      

    

6.  ค่าหนังสือเรียน จำนวน 12,800 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด
ใหญ ่จำนวน 64 คน/ละ 200 บาท ดังนี้ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองสูง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแสบง 
 
 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/

      



ว1658 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว1636 ลง
วันที่ 23 เมษายน 2562 และตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า     113   ลำดับที่    40       
วิธีการ เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา     

7.  ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 12,800 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ จำนวน
64 คน/ละ 200 บาท ดังนี้ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองสูง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแสบง 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/
ว1658 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว1636 ลง
วันที่ 23 เมษายน 2562 และตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   113 ลำดับที่ 9          
วิธีการ เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา  

      

    

8.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 329,280 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย ์ของ
องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ จำนวน 64 คน/
ละ 21 บาท จำนวน 245 วัน ดังนี้ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจะบก 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองสูง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแสบง 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/
ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  113  ลำดับที่  43 
วิธีการ เบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา 
 
  

      

   

2.2.3  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 



      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ซ่อมพัดลม เครื่องคอมพิวเตอร์                           เครื่อง
ปริ้น ฯลฯ และค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเอง กรณเีป็น
การจ้างเหมาซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่า
สิ่งของ)   ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกำหนด   

      

   

2.3  ค่าวัสดุ รวม 742,280 บาท    

2.3.1  วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ประจำสำนักงานของกอง
การศึกษาฯ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2 ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที ่มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า    146   ลำดับที่  3 
  

      

   

2.3.2  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 687,280 บาท 
      

  

1.  วัสดุงานบ้านงานครัว          จำนวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หม้อ ถาดหลุม ถ้วยชาม ช้อน นํ้ายา
และเครื่องทำความสะอาด ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ของ อบต.
หนองตาดใหญ่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที ่มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0444    ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   146   ลำดับที ่ 24 
2. ค่าอาหารเสริม (นม)           จำนวน  524,160  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขต
พ้ืนที ่จำนวน 4 โรงเรียน ข้อมูลจำนวน
เด็ก  ณ  กรกฎาคม 2563 จำนวน 252 คน จำนวน 260 วัน ดังนี้ 
จำนวน 524,160 บาท 
-โรงเรียนบ้านหนองตาด 
-โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 
 
-โรงเรียนบ้านเมืองสูง 

      



-โรงเรียนบ้านดอนเต็ง 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 7.37 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้0.06 สตางค์ = 8 บาท) 
ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565)      หน้า   113  ลำดับที่  44 
 
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง4 ศูนย ์ของ อบต.หนองตาดใหญ่  ใช้ข้อมูลจำนวน
เด็ก ณ วันที ่14 มิถุนายน 2562 จำนวน 64 คน จำนวน 260 วัน ดังนี้  
                                         จำนวน 133,120บาท 
-ศพด.บ้านหนองจะบก 
-ศพด.บ้านเมืองสูง 
-ศพด.บ้านหัวนาคำ 
-ศพด.บ้านดอนแสบง 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 7.82 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได ้0.18 สตางค์ = 8 บาท) 
ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-
2565) หน้า  113   ลำดับที่  45 

      
   

      
   

2.3.3  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษสีโปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม และอ่ืนๆ รวมทั้ง
ค่าจ้างเหมาในการเขียนป้ายผ้า ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ป้ายไม้
อัด ป้ายไวนิลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์งานของทางราชการตามนโยบาย
ของทางรัฐบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่ง
การกำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า       143   ลำดับที่ 7 
 
 
 
  

      

   

2.3.4  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 



      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น นํ้าหมึก และค่าจัดซื้อ
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานฯลฯ    (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที ่มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   146    ลำดับที่ 25 
  

      

   

2.4  ค่าสาธารณูปโภค รวม 26,000 บาท    

2.4.1  ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย ์ของ อบต.หนอง
ตาดใหญ ่(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)ตามระเบียบ   ที่มีกฎหมาย  
ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด  
  

      

   

2.4.2  ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  น้ำดื่ม จำนวน 5,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย ์ของ อบต.หนองตาด
ใหญ ่(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว1529 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกำหนด   
  

      

   

2.4.3  ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัต ิค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด  
 
 
 
 
 
 
  

      

  

4. งบเงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท 



   

4.1  เงินอุดหนุน รวม 1,092,000 บาท    

4.1.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,092,000 บาท 
      

  

เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ของ อบต.หนองตาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง จำนวน 260คน/
ละ 21 บาท/คน จำนวน 200 วัน ข้อมูลจำนวน
เด็ก ณ กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
-โรงเรียนบ้านหนองตาด 
-โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 
-โรงเรียนบ้านเมืองสูง 
-โรงเรียนบ้านดอนเต็ง 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/
ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด    (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 112  ลำดับที่  34 ,35 , 36 , 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 90,000 บาท   

2. งบดำเนินงาน รวม 90,000 บาท 



   

2.1  ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท    

2.1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1.  โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ของ อบต. 
หนองตาดใหญ่ 

จำนวน 10,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  ฐานอำนาจ
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี     (พ.ศ.2561-2565) หน้า   46   ลำดับที่  
113 
  

      

    

2.  โครงการเปิดโลกกว้างเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ จำนวน 80,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกำหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี     (พ.ศ.
2561-2565) หน้า  105   ลำดับที่  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 849,000 บาท 



  

2.  งบดำเนินงาน รวม 649,000 บาท    

2.1  ค่าใช้สอย รวม 529,000 บาท    

21.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1.  โครงการ Big cleaning day จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ เช่น ค่าป้าย โครงการ ฯ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560  / หนังสือ
ที ่มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  /หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว4203 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนดและตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  133  ลำดับที่  8      

      

    

2.  โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ จำนวน 336,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งให้
ปฏิบัติหน้าที่และบุคคลภายนอก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการ
รับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที ่3)  และตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนดและตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  121  ลำดับที่   6     

      

    

3.  โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

จำนวน 30,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ตร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณืวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  พรมพระศรีสวางตัฒนวร
ขันติยราชนารี ฯลฯ ฐานอำนาจระเบียบตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว3842  ลง
วันที่  30  มิถุนายน  2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  2564  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ 2.3 (26)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565)  หน้า    120   ลำดับที ่     5  
 
  

      



    

4.  โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมาลี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

จำนวน 3,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาลี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุทั่วไป) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า   122    ลำดับที่    13    

      

    

5. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ตาดใหญ่ 

จำนวน 140,000 บาท 

      
  

เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน ให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัย
พ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและ
กิจกรรมบริการ ตลอดจนการแนะนำ ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ฐานอำนาจระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกจ่าน
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  หรือหนังสือสั่งการกำหนดและตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า   121    ลำดับที่     9    

      

   

2.3  ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท    

2.3.1  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 80,000 บาท 
      

  

1.ค่านํ้ายาเคมีพ่นหมอกควัน 
2.ค่าทรายกำจัดลูกนํ้ายุงลาย 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2 ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 /ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560/หนังสือที่ มท0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า    120   ลำดับที่   1 
 
 
 
  

      

   

2.3.2  วัสดุอ่ืน จำนวน 40,000 บาท 



      
  

1.  วัสดุช่วยเหลือทางการแพทย์    จำนวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิต สำหรับกู้
ชีพ กู้ชัย เช่น ผ้าพันแผล นํ้ายาล้างแผน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2 ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 /ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560/หนังสือที่ มท0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   121   ลำดับที่  10 
 
2.  วัสดุออกซิเจน     จำนวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ๊อกซิเจ่นสำหรับรถกู้ชีพของหน่วยกู้ชีพองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2 ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 /
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560/หนังสือที ่มท
0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  121  ลำดับที่  11  

      

  

3.  งบลงทุน รวม 20,000 บาท    

3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท    

3.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           

เครื่่องวัดความดันโลหิตชนิดอันโนมัติ  จำนวน  2  เครื่อง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560/หนังสือท่ี มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า  121  ลำดับที่  11  

จำนวน 20,000 บาท 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

       



  

4.  งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท    

4.1. เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท    

4.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน           

1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 180,000 บาท 
      

  

เพ่ืออุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข หมู่บ้านละ 20,000
บาท จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 180,000 บาท ให้ดำเนินโครงการฯ อย่าง
น้อย 3 โครงการ เป็นโครงการพระราชดำริด้าน 
สาธารณสุข (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ฐานอำนาจระเบียบ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 109 ลง
วันที่ 15มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข เพ่ิมเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   121  ลำดับที่   13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 



 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 184,140 บาท   

2. งบดำเนินงาน รวม 184,140 บาท    

2.1 ค่าตอบแทน รวม 131,140 บาท    

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 49,140 บาท 

      
  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพือ่กำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจำปโีบนัส)  ให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลกูจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงนิรางวลัประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   

2.1.2  ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มสีิทธิ์ได้รับเงินสวสัดิการค่า
เช่าบา้น  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  จำนวน  2  อัตราตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่เชา่บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2562และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กำหนด  (ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้) 

      

   

2.1.3  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

1.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานส่วนตำบลที่มี
สิทธิ์ได้รบัเงินสวสัดิการตามระเบียบของทางราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และที่มกีฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกำหนด  

      

   

2.2  ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท    

2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           

1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,000 บาท 
      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนงัสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ารับวารสาร  คา่
แบบพิมพ์ ฯลฯ ค่าเชา่ทรัพย์สนิ  ค่าจ้างเหมาบริการตา่งๆ  คา่บริการรับ
ใช้  ฯลฯ ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนตา่งๆ  ค่าลงทะเบียนเข้ารับการ
ฝึกอบรม  และอ่ืนๆ  ค่าจา้งเหมาในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  ป้าย
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่  ฯลฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธันวาคม 2559,  
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 
 
  

      

   

2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      



    

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง    ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานส่วน
ตำบลในกองสวัสดิการสังคมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 และท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

    

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลในกอง
สวัสดิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   

2.2.3  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 
      

  

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  ให้ใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  โต๊ะ ตู้ ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิถุนายน 2559, พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

   

2.3  ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท    

2.3.1  วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  ซอง 
เครื่องรับโทรศัพท์  เครื่องคิดเลข  หมึกผงเครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ   
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1536 ลว 19 มีนาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว0444 ลว 24 มกราคม 2561,   
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(แผนฯ 5 ปี 61-65 ฉบับทบทวน ข้อ 3 หน้า 142) 
 
 
 
  

      

   

2.3.2  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 



      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่น
ซีดี เม้าท์  หมึก ฯลฯ โปรแกรมและอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิถุนายน 2559, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1536 ลว 19 มีนาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว0444 ลว 24 มกราคม 2561,   
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

      

   

2.4  ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท    

2.4.1  ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000 บาท 
      

  

ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร  และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ไปรษณีย ์ โทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร  และค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลว 9 มิถุนายน 2558,และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท 



  

2. งบดำเนินงาน รวม 90,000 บาท    

2.1  ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท    

2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 30,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ค่าถุงยัง ค่าเครื่อง
อุปโภคบริโภค ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม , ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่
พ่ึง พ.ศ. 2552ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (แผนฯ 5 ปี 61-65 ฉบับเพิ่มเติมครั้ง
ที ่4/2564 ข้อ 1 หน้า  9  ) 
  

      

    

2.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในด้านอาชากรรม  โรคเอดส์  
การละเมิดสิทธิเด็ก  การพนัน  การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ   
การใช้ความรุนแรง  ในการฝึกอบรม เพ่ือเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  
ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (แผนฯ 5 ปี 61-65 ฉบับทบทวน ข้อ 2 หน้า 105) 
  

      

    

3. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลหนองตาดใหญ่ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพภายในตำบลหนองตาด
ใหญ ่เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (แผนฯ 5 ปี 61-65 ฉบับทบทวน)  ข้อ 2 หน้า 114 
 
 
 
 
 
  

      



    

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร   
เครื่องดื่ม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (แผนฯ 5 ปี 61-65 ฉบับทบทวน ข้อ 31 หน้า 111)  

      

    

5. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร   
เครื่องดื่ม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (แผนฯ 5 ปี 61-65 ฉบับทบทวน ข้อ 2 หน้า 105)  

      

    

6. โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตาดใหญ่ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร   
เครื่องดื่ม  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.5/ว
4676ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (แผนฯ 5 ปี 61-65 ฉบับทบทวน ข้อ 30 หน้า 111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 404,600 บาท 



  

2. งบดำเนินงาน รวม 404,600 บาท    

2.1 ค่าตอบแทน รวม 65,600 บาท    

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 40,600 บาท 

      
  

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษสำหรับ
ข้าราชการส่วน    ท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ ฐานอำนาจ
ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557     

      

   

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 20,000 บาท 
      

  

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ    ที่กำหนด  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจ
ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 4 (2562) ลงวันที่ 4 มีนาคม     
2562  และตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กำหนด     

      

   

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท 
      

  

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาของบุตรให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตาม    สิทธิที่เบิกได้  ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือที่ มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม    2559  หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/
ว257  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559    และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด      

      

   

2.2  ค่าใช้สอย รวม 159,000 บาท    

2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 54,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล ผู้ช่วยนายช่างโยธา ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารค่าโทรสาร ค่าตักสิ่งปฏิกูล      
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) ฐานอำนาจระเบียบ ตาม
หนังสือกรม    ส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 ว7120 ลง
วันที่ 9  ธันวาคม 2559    พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการกำหนด     
 
 
 
 
 
 
  

      

   

2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      



    

1. ค่าจ้างเหมางานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 - 9 จำนวน 50,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายภายใน
ตำบลหนองตาดใหญ่ หมู่ 1 - 9 ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐานอำนาจ
ระเบียบ หนังสือที่    มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ที่ม ีกฎหมาย ระเบียบ     ข้อบังคัญ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด     
  

      

    

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
ไปอบรม    สัมมนาของพนักงาน ของ อบต.หนองตาดใหญ่ เช่น ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง    เดินทาง ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไข    เพ่ิมเติม พ.ศ.2561 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด    
   

      

    

3. ค่าใช้จ่ายในการอมรมสัมมนา จำนวน 20,000 บาท 
      

  

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงาน กองช่างของ อบต.
หนองตาดใหญ่    และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ ระเบียบ    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝีกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ     
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หนังสือ    สั่งการกำหนด     
  

      

    

4. โครงการสำรวจรังวัดที่สาธารณะประโยชน์  หมู่ 1 -9 จำนวน 15,000 บาท 
      

  

 เพ่ือป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ให้ประโยชน์ ร่วมคิด  ร่วมทำ       
ร่วมอนุรักษ์โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออก
สำรวจ  รังวัดที่สาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน  ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานที่ดินจังหวัด  ฯลฯ    ที ่มท 0511.4/ว3687 ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 และตามท่ีมีกฎหมาย     
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด     
  

      

   

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องมืองาน
ช่าง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)     ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558      
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด    
 
    

      

   

2.3  ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท    

2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 



      
  

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ประจำสำนักงานของกอง
ช่าง เช่น    กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐาน
อำนาจระเบียบ หนังสือกรม  ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2 ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน    2559 หนังสือ
ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวง     
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และท่ีมี
กฎหมาย    ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)     
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ลำดับที่ 3     

      

   

2.3.2  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 80,000 บาท 
      

  

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปวัดสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า สายอากาศ รีซิสเตอร์ มุฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขา
หลอดฟูออเรสเซนซ์เบกเกอร์  โคมไฟแสงสว่าง  เพ่ือซ่อมแซมภายใน
สำนักงานและแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ฐาน
อำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0808.2 ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที่    
มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ      
คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี   (พ.ศ.2561-2565) หน้า 146 ลำดับที่ 24     

      

   

2.3.3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท 
      

  

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู ปูนซี
เมน สว่าน  เลื่อย    สิ่ว เสียม  จอบ ชะแลง คีม สังกะสี กระเบื้อง อิฐ หรือ
ซีเมนต์บล๊อก  ทราย ปูนขาว   ปูนซีเมนต์ แปรงทาสี ทินเนอร์ น้ำมันทา
ไม ้ไม้ต่างๆ เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ำบาดาล     ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม  อ่างล้างมือ  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ฯลฯ  ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรมส่งเสริมการ      
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2 ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559   หนังสือที่ มท 0808.2 ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาด      
ไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด  (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 144 ลำดับที่ 14      
 
 
  

      

   

2.3.4  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม และ
อ่ืน ๆรวม ทั้งค่าจ้างเหมาในการเขียนป้ายผ้า และป้ายโฆษณา

      



ประชาสัมพันธ์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  ฯลฯ ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท     0808.2 ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที ่มท0808.2 /ว1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444     
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ     
หนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี      
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 143 ลำดับที่ 7         

2.3.5  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับ     
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แผ่นกรองแสง เมาส์ แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี   แฟด
ไดส์  ฯลฯ    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบียบ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2 /ว1248  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือที ่มท0808.2 /ว1536 ลงวันที่ 19  
มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24     มกราคม 2561 และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกำหนด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 146 ลำดับที่ 25   
   

      

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 590,000 บาท   

4. งบเงินอุดหนุน รวม 590,000 บาท    

4.1 เงินอุดหนุน รวม 590,000 บาท    

4.1.1 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ           

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  หมู่  9 จำนวน 590,000 บาท 
      

  

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู ่9 บริเวณบ้านหนองเทียมพัฒนา  ไปทางบ้าน
หนองจะบก หมู  3 ต.หนองตาดใหญ่ อ. สีดา จ.นครราชสีมา ปริมาณ
งาน  ายเขตเสาไฟฟ้า  
 จำนวน  13  ต้น  ระยะทาง  500  เมตร  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 30,000 บาท 



  

2. งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท    

2.2 ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท    

2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1. โครงการปรับเกรดบ่อขยะภายในตำบลหนองตาดใหญ่ จำนวน 30,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับเกรดบ่อขยะภายในตำบลหนองตาดใหญ่ หมู่ 1 - 9      
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)         
 
  

      

 
งานบำบัดน้ำเสีย รวม 5,000 บาท   

2. งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท    

2.2 ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท    

2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1. ค่าทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 5,000 บาท 
      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพน้ำภายในเขตตำบลหนองตาดใหญ่     
หมู่ที ่1-9 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนฯ 4ปี 61-64 หน้า 104 ข้อ 8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท   

2. งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท    

2.2 ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท    

2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1. โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการนำ
ยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่และบำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)  ฐานอำนาจระเบียบ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท.0816.5/ว.2726 ลง
วันที่ 4 เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2560 – หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น   / ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  /  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่มีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า   131     ลำดับที่ 5 

      

    

2. โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมนและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำแผนเป็นแผนพัฒน
ท้องถิ่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  /  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   131     ลำดับที่  3 
 
 
 
 
 
 
  

      

    

3. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จำนวน 20,000 บาท 



      
  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการนำ
ยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่และบำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ฐานอำนาจระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  /  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า    122    ลำดับที ่ 5  

      

    

4. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชน การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  ฐานอำนาจระเบีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  /  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า    128    ลำดับที ่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท 



  

2. งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท    

2.2 ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท    

2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 80,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ
ดังกล่าว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ฐานอำนาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด และเป็นไป
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2561-2565) หน้า   115   ลำดับที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 195,000 บาท 



  

2. งบดำเนินงาน รวม 180,000 บาท    

2.2 ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท    

2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1. โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา จำนวน 50,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ
ดังกล่าว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ฐานอำนาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 และตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   124  ลำดับที่  3 

      

    

2. โครงการประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 80,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ
ดังกล่าว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ฐานอำนาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 และตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า   125  ลำดับที่  5 

      

    

3. โครงการสูงวัยสูงค่าสานภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน จำนวน 50,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ
ดังกล่าว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
ฐานอำนาจระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 และตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124   ลำดับที่  4 
 
  

      

  

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท    

4. เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 



   

4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

4.1.1  เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมสีดา จำนวน 15,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภายในอำเภอสีดา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)ฐานอำนาจ
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกำหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า  125  ลำดับที่  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง รวม 3,708,000 บาท 



  

3. งบลงทุน รวม 3,708,000 บาท    

3.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,708,000 บาท    

3.1.1 ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ           

1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1,200,000 บาท 
      

  

ก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ตาดใหญ ่ ปริมาณงาน  อาคารปอประชุมเอนกประงค์  ขนาด
กว้าง  10.00  เเมตร  ยาว  28.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมไม่น้อย
กว่า  280  ตารางเมตร  (ตามแบบที่ทาง อบต.หนองตาดใหญ่
กำหนด) พร้อมป้ายรายละเอียดโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 
3/2563  หน้า  3  ข้อ  1 
    

      

   

3.1.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค           

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านดอนแสบง  หมู่ที ่ 6 จำนวน 187,000 บาท 
      

  

สถานที่ก่อสร้าง  จากหน้าวัดศิลาวาส  ถึงนานายอ่อนสา  สีบุญเรือง 
ปริมาณงาน  เทคคอนกรีตทับพ้ืนทาง
เดิม  กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  350.00  ตร.ม.  ไหล่ทางตามสภาพหน้างานเดิม  (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4/2564  
หน้า  4  ข้อ  5  

      

    

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกนกเต็น  หมู่ที ่ 7 จำนวน 246,000 บาท 
      

  

สถานที่ก่อสร้างจากบ้านนายโกวิท  นามชาลี ไปทางนา   
นางเลียม ชื่นนอก  หลังโรงเรียนบ้านหนองตาดปริมาณงาน  ถนน คสล. 
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  153.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  459.00  ตร.ม. ไหล่ทางตากสภาพงานเดิม  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  64  ข้อ  75 
  

      

    

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาดใหญ่  หมู่ที ่ 1 จำนวน 427,000 บาท 
      

  

สถานที่ก่อสร้าง  จากหน้าบ้านนายสุชาติ  พลดงนอก  ไปทางนา นาง
จูม  พลดงนอกปริมาณงาน  ถนน คสล.  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  160.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร  ปริมาณงานไม่น้อยกว่า  800.00  ตร.ม.  ไหล่
ทางตามสภาพหน้างานเดิม  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี  พ.ศ.  2561-2565  หน้า  48  ข้อ 3 
 
 
 
 
  

      

    

4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านหนองจะบก  หมู่ที ่ 3 จำนวน 380,000 บาท 



      
  

สถานที่ก่อสร้าง  จากนายสมพงษ ์ นาคโนทศ  ไปทางนา นายเคน  โตนา 
ปริมาณงาน  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  950.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น  พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  494.00  ลบ.ม.  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  53  ข้อ  24 
  

      

    

5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองตาดใหญ่  หมู่ที ่ 2 จำนวน 330,000 บาท 
      

  

สถานที่ก่อสร้าง  ถนนหินคลุกจากโคกหนองแสบง  ไปทาง  หน้าโรงเรียน
บ้านเมืองสูง  ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  1100.00  เมตร หนา
เฉลี่ยน  0.10  เมตร  หร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น  พ้ืนที่ไม่
น้อยก่า  429.00  ลบ.ม. (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) แผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 50  ข้อ  12 

      

    

6. โครงการก่อสร้างท่อคอนเวิร์ส (ท่อเหลี่ยม) ลำห้วยโพนไผ่  บ้านดอน
เต็ง  หมู่ที ่ 5 

จำนวน 416,000 บาท 

      
  

สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณนา นายทองด ี โคตรสมบัติ  ปริมาณงาน  ขนาด
ท่อเหลี่ยมกว้าง  1.80 x 1.80   เมตร  จำนวน  3  ช่อง  หลังผิว
จราจร  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  20.00  เมตร  สูง  2.00  เมตร (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2563  หน้า  7  ข้อ  4  

      

    

7. โครงการขยายขอบถนน คสล. บ้านหัวนาคำ  หมู่ที ่ 4 จำนวน 242,000 บาท 
      

  

สถานที่ก่อสร้าง  จากปากทางเข้าหมู่บ้าน  ถึงบริเวณสี่แยกทางเข้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน  ถนนคสล.  กว้างข้าง
ละ  1.00  เมตร  ยาว  225.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  450.00  ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพหน้างานเดิม  (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563  หน้า  
5  ข้อ  7  

      

   

3.1.3 ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง           

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น     
ซ่อมแซมถนน ประปา และอาคารสำนักงานหรืออาคารศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กของอบต.ในพ้ืนที่ที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)     

      

    

2. โครงการหลังฝนถนนดี จำนวน 250,000 บาท 
      

  

เพ่ือซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองตาดใหญ่ หมู่ 1-9 ให้อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี   (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. หนองตาดใหญ่กำหนด) (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 128 ลำดับที่ 13     
  

      

แผนงานการเกษตร  
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท   

2. งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 



   

2.2 ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท    

2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จำนวน 10,000 บาท 

      
  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้  การรณรงค์  ค่าพาหะ
นะ  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์ ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซื้อพันธ์ไม้  ต้นไม้  ปุ๋ย  ดิน   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว164 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  หนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1425 ลง
วันที่ 5 เมษายน 2562  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (แผนฯ 5 ปี 61-65 ฉบับทบทวน ข้อ 5 หน้า 134)  

      

    

2. โครงพัฒนาเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์ ค่าป้าย
โครงการค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/ว1659 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2553  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.3/ว1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนฯ 5 ปี 61-65 ฉบับทบทวน ข้อ 5 หน้า 136) 
 
 
 
 
 
  

      

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท   

2. งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท    

2.2 ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 



   

2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    

1. ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร   
เครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (แผนฯ 4 ปี 61-64 เพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่3  ข้อ 1  หน้า 60)  

      

    

2. โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์ ค่าป้าย
โครงการค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซื้อพันธ์ไม้  ต้นไม้  ปุ๋ย  ดิน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผน
ฯ 5 ปี 61-65 ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2564 ข้อ 1 หน้า 10)  

      

    

3. โครงการปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์(ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ) 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์ ค่าป้าย  
    โครงการค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซื้อพันธ์ไม ้ ต้นไม้  ปุ๋ย  ดิน  และ 
    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ  ตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
    เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข 
    เพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
    จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
    ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผน 
    ฯ 5 ปี 61-65 ฉบับทบทวน  ข้อ 2 หน้า 134 ) 
 
 
 
  

จำนวน 10,000 บาท 

    

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้  การรณรงค์  ค่าพาหะนะ  ค่าอาหาร  
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย

จำนวน 10,000 บาท 



ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซื้อพันธ์ไม้  ต้นไม้  ปุ๋ย  ดิน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จำเป็น
และเก่ียวข้องกับโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1425 ลง
วันที่ 5 เมษายน 2562  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (แผนฯ 5 ป ี61-
65 ฉบับทบทวน ข้อ 5 หน้า 134) 

    

5. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท 
      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอบรมให้
ความรู้ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)ฐานอำนาจระเบียบ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 
/ หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0801.2/ว1442 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  หรือหนังสือสั่งการกำหนดและตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า  134   ลำดับที่   6   

      

 


