
 
 

 

     

 

 

    

     

ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
   

     
 

 

 

 

 

 



 
 

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

             

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 
     

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู ้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 67,296,643.40 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 158,875,020.27 บาท    

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 22,483,044.53 บาท    

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 
40,311.04 บาท    

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 81,992.00 บาท   
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

2.1 รายรับจริง จำนวน 72,086,324.24 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร จำนวน 8,088,136.39 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จำนวน 1,609,454.00 บาท 

   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 72,518.61 บาท 
   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย์ 

จำนวน 1,675,807.00 บาท 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 500,626.35 บาท 
   

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท 
   

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 30,482,963.74 บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 29,656,818.15 บาท 



 
 

  
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 172,536.00 บาท 

  

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 57,097,056.38 บาท ประกอบด้วย    
งบกลาง จำนวน 15,253,368.74 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 20,145,374.00 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 15,513,253.46 บาท    
งบลงทุน จำนวน 2,579,576.63 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 3,605,483.55 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท   

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จำนวน 0.00 บาท   
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่                 จำนวน 11,135,400.00 บาท   
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม                              จำนวน  6,449,400.00 บาท   
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                                   จำนวน              0.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
คำแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 8,088,136.39 15,500,000.00 24,759,028.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

1,609,454.00 2,105,800.00 1,977,372.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 72,518.61 350,000.00 156,173.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

1,675,807.00 1,800,000.00 1,680,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 500,626.35 472,000.00 502,827.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 11,946,542.35 20,227,800.00 29,075,400.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 30,482,963.74 34,494,000.00 30,464,600.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,482,963.74 34,494,000.00 30,464,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 29,656,818.15 30,278,200.00 29,660,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

29,656,818.15 30,278,200.00 29,660,000.00 

รวม 72,086,324.24 85,000,000.00 89,200,000.00 
 

 

 



 
 

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 15,253,368.74 19,229,236.00 18,194,700.00 

  งบบุคลากร 20,145,374.00 24,731,422.00 25,755,830.00 

  งบดำเนินงาน 15,513,253.46 22,976,442.00 23,653,470.00 

  งบลงทุน 2,579,576.63 13,712,900.00 17,536,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,605,483.55 4,350,000.00 4,060,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 57,097,056.38 85,000,000.00 89,200,000.00 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

 

  

      

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
 

        

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,926,274 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,974,500 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,911,336 

  แผนงานสาธารณสุข 5,179,340 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,715,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,640,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 490,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18,514,720 

  แผนงานการเกษตร 781,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 3,773,130 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 18,194,700 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 89,200,000 

      
 

 

 

 

 



 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา    

            

แผนงานงบกลาง                  
    งาน 

งบกลาง รวม 
      

งบ 
  

      
    

      

งบกลาง 18,194,700 18,194,700 
      

    งบกลาง 18,194,700 18,194,700 
                              

แผนงานบริหารงานทั่วไป                  
  

งบ 
  

  

งาน 
  
  
  
  
  

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
งานบริหารงาน

คลัง 

งานควบคุม
ภายในและ

การ
ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 

งบบุคลากร 6,451,520 587,000 5,146,000 200,000 12,384,520 

    เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

1,874,520 0 0 0 1,874,520 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,577,000 587,000 5,146,000 200,000 10,510,000 

งบดำเนินงาน 3,620,000 203,854 3,388,400 36,000 7,248,254 

    ค่าตอบแทน 865,000 108,000 796,000 26,000 1,795,000 

    ค่าใช้สอย 1,310,000 80,000 1,520,000 10,000 2,920,000 

    ค่าวัสด ุ 780,000 15,854 975,000 0 1,770,854 

    ค่าสาธารณูปโภค 665,000 0 97,400 0 762,400 

งบลงทุน 2,012,000 24,600 194,400 12,500 2,243,500 

    ค่าครุภัณฑ์ 2,012,000 24,600 194,400 12,500 2,243,500 

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 50,000 

    เงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 50,000 

รวม 12,133,520 815,454 8,728,800 248,500 21,926,274 
            

      



 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
            
    งาน งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
รวม 

      

งบ 
  

      
    

      

งบบุคลากร 588,000 588,000       

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 588,000 588,000       

งบดำเนินงาน 254,000 254,000 
      

    ค่าตอบแทน 44,000 44,000 
      

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000 
      

    ค่าวัสด ุ 50,000 50,000 
      

งบลงทุน 1,132,500 1,132,500       

    ค่าครุภัณฑ์ 1,132,500 1,132,500       

รวม 1,974,500 1,974,500 
                  

แผนงานการศึกษา                  

  
งบ 

งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศกึษา 

รวม     

    

งบบุคลากร 1,496,500 2,088,000 3,584,500 
    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,496,500 2,088,000 3,584,500 
    

งบดำเนินงาน 1,535,000 3,240,536 4,775,536 
    

    ค่าตอบแทน 435,000 84,000 519,000 
    

    ค่าใช้สอย 780,000 1,182,850 1,962,850 
    

    ค่าวัสดุ 300,000 1,973,686 2,273,686 
    

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000 
    

งบลงทุน 771,300 0 771,300 
    

    ค่าครุภัณฑ ์ 171,300 0 171,300 
    

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 600,000 0 600,000 
    

งบเงินอุดหนุน 0 3,780,000 3,780,000 
    

    เงินอุดหนุน 0 3,780,000 3,780,000 
    

รวม 3,802,800 9,108,536 12,911,336 
                

      



 
 

แผนงานสาธารณสุข 
            
 
 
  

งบ 

งาน 
  
  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

รวม 
      

      

      

      

งบบุคลากร 3,627,340 3,627,340       

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,627,340 3,627,340 
      

งบดำเนินงาน 1,281,000 1,281,000 
      

    ค่าตอบแทน 384,000 384,000 
      

    ค่าใช้สอย 740,000 740,000 
      

    ค่าวัสด ุ 135,000 135,000       

    ค่าสาธารณูปโภค 22,000 22,000       

งบลงทุน 51,000 51,000 
      

    ค่าครุภัณฑ์ 51,000 51,000 
      

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000 
      

    เงินอุดหนุน 220,000 220,000 
      

รวม 5,179,340 5,179,340                   

แผนงานสังคมสงเคราะห์                  
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห ์
รวม 

    

งบ 
  

    
    

    
      

    

งบบุคลากร 1,397,000 0 1,397,000     

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,397,000 0 1,397,000     

งบดำเนินงาน 213,000 100,000 313,000 
    

    ค่าตอบแทน 173,000 0 173,000 
    

    ค่าใช้สอย 40,000 100,000 140,000 
    

งบลงทุน 5,000 0 5,000 
    

    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 0 5,000     

รวม 1,615,000 100,000 1,715,000                 

      



 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
            
    งาน 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 

งานกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวม 
    

งบ 
  

    
    

    
      

    

งบดำเนินงาน 300,000 2,900,000 3,200,000 
    

    ค่าวัสด ุ 300,000 2,250,000 2,550,000     

    ค่าใช้สอย 0 650,000 650,000 
    

งบลงทุน 0 430,000 430,000 
    

    ค่าครุภัณฑ์ 0 430,000 430,000 
    

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 
    

    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 
    

รวม 310,000 3,330,000 3,640,000                 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                  
    งาน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 
      

งบ 
  

      
    

      
      

      

งบดำเนินงาน 100,000 100,000       

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000       

รวม 100,000 100,000 
                  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                  
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

รวม 

   

 
งบ 

  
   

    

   
      

   

งบดำเนินงาน 160,000 300,000 30,000 490,000    

    ค่าใช้สอย 160,000 300,000 30,000 490,000    

รวม 160,000 300,000 30,000 490,000 
               

 
      



 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            
    งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 
    

งบ 
  

    
    

    
      

    

งบบุคลากร 3,430,020 0 3,430,020 
    

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,430,020 0 3,430,020 
    

งบดำเนินงาน 2,430,000 0 2,430,000 
    

    ค่าตอบแทน 704,000 0 704,000 
    

    ค่าใช้สอย 930,000 0 930,000     

    ค่าวัสด ุ 775,000 0 775,000     

    ค่าสาธารณูปโภค 21,000 0 21,000 
    

งบลงทุน 199,500 12,455,200 12,654,700 
    

    ค่าครุภัณฑ์ 179,500 0 179,500 
    

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 12,455,200 12,475,200 
    

รวม 6,059,520 12,455,200 18,514,720                 

แผนงานการเกษตร                  
    งาน 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 
      

งบ 
  

      
    

      
      

      

งบบุคลากร 465,000 465,000 
      

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 465,000 465,000 
      

งบดำเนินงาน 294,000 294,000 
      

    ค่าตอบแทน 44,000 44,000       

    ค่าใช้สอย 250,000 250,000       

งบลงทุน 22,000 22,000 
      

    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 22,000 
      

รวม 781,000 781,000 
                  

      



 
 

 
แผนงานการพาณิชย์ 
            
    งาน 

งานกิจการประปา รวม 
      

งบ 
  

      
    

      
      

      

งบบุคลากร 279,450 279,450 
      

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 279,450 279,450       

งบดำเนินงาน 3,267,680 3,267,680 
      

    ค่าตอบแทน 12,680 12,680 
      

    ค่าใช้สอย 450,000 450,000 
      

    ค่าวัสด ุ 305,000 305,000 
      

    ค่าสาธารณูปโภค 2,500,000 2,500,000 
      

งบลงทุน 226,000 226,000       

    ค่าครุภัณฑ์ 226,000 226,000       

รวม 3,773,130 3,773,130 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 มาตรา มาตรา  87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง และ
โดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 89,200,000 บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 89,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,926,274 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,974,500 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,911,336 

  แผนงานสาธารณสุข 5,179,340 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,715,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,640,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 490,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18,514,720 

  แผนงานการเกษตร 781,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 3,773,130 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 18,194,700 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 89,200,000 



 
 

         
 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
         

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

         

 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้     

  

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

 

   

 

   

(ลงนาม).................................................. 
   (นายคำรณ  กนกชัชวาล) 

   
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองน้ำแดง 
อนุมัติ  

    

    

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

(นายคณัสชนม์  ศรีเจริญ)  

ตำแหน่ง นายอำเภอปากช่อง  

         
 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

  รายรับจริง ประมาณการ  
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

 
หมวดภาษีอากร             

 
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 144,400.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

 
     ภาษีบำรุงท้องที่ 8,770.06 0.00 0.00 0.00 % 0.00  
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 2,441,971.76 2,715,542.79 11,500,000.00 68.34 % 19,359,028.00  
     ภาษีปา้ย 3,802,184.00 5,372,593.60 4,000,000.00 35.00 % 5,400,000.00 

 
รวมหมวดภาษีอากร 6,397,325.82 8,088,136.39 15,500,000.00     24,759,028.00 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 3,520.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

 
     ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย 1,309,390.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 1,259,660.00 1,300,000.00 25.49 % 1,631,322.00  
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตั้งแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา 

200.00 50.00 200.00 -75.00 % 50.00 
 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 36,213.00 29,181.00 36,000.00 -19.44 % 29,000.00 
 



 
 

 รายรับจริง ประมาณการ  

 ปี 2563  ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566  

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,090.00 2,210.00 2,000.00 10.00 % 2,200.00 
 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 130,153.00 27,900.00 130,000.00 -76.92 % 30,000.00 
 

     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 78,400.00 63,600.00 78,000.00 -19.23 % 63,000.00 
 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 194,384.00 103,572.00 195,000.00 -48.72 % 100,000.00 
 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

268,240.00 72,600.00 270,000.00 -73.33 % 72,000.00 
 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด 
ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

25,720.00 8,200.00 25,000.00 -68.00 % 8,000.00 

 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,605.00 4,821.00 2,600.00 84.62 % 4,800.00 

 
     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 67,525.00 37,660.00 67,000.00 -44.78 % 37,000.00 

 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
2,118,440.00 1,609,454.00 2,105,800.00     1,977,372.00 

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

 
     ดอกเบี้ย 350,052.42 72,518.61 350,000.00 -55.38 % 156,173.00 

 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 350,052.42 72,518.61 350,000.00     
156,173.00 

   



 
 

 รายรับจริง ประมาณการ  

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

            
 

     รายไดจ้ากประปา 1,791,114.00 1,665,207.00 1,800,000.00 -6.67 % 1,680,000.00 
 

     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการ
พาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ 

8,000.00 10,600.00 0.00 0.00 % 0.00 
 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

1,799,114.00 1,675,807.00 1,800,000.00     1,680,000.00 
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 1,056.35 0.00 0.00 % 0.00  
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 1,200.00 2,600.00 0.00 0.00 % 0.00 

 
     ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง 2,060.00 2,220.00 2,000.00 10.00 % 2,200.00 

 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 468,610.00 494,750.00 470,000.00 6.52 % 500,627.00 

 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 471,870.00 500,626.35 472,000.00     502,827.00 

 
หมวดภาษีจัดสรร              
     ภาษีรถยนต ์ 793,336.12 758,588.70 800,000.00 -5.00 % 760,000.00  
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 10,450,386.23 10,105,849.70 10,500,000.00 -3.81 % 10,100,000.00 

 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,385,149.86 4,904,285.56 4,400,000.00 11.36 % 4,900,000.00 

 



 
 

 รายรับจริง ประมาณการ  

 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566  

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 208,108.43 89,893.91 210,000.00 -57.62 % 89,000.00 
 

     ภาษีสรรพสามิต 7,656,256.39 8,147,738.69 8,000,000.00 1.88 % 8,150,000.00 
 

     ภาษีการพนัน 0.00 2,240.00 0.00 0.00 % 0.00 
 

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

16,029.00 56,861.00 16,000.00 250.00 % 56,000.00 
 

     ค่าภาคหลวงแร่ 1,525,579.50 459,006.33 1,500,000.00 -69.33 % 460,000.00 
 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 67,946.79 19,650.75 68,000.00 -71.18 % 19,600.00 
 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

7,054,939.00 5,927,956.00 9,000,000.00 -34.11 % 5,930,000.00 
 

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 7,676.00 10,893.10 0.00 0.00 % 0.00  
รวมหมวดภาษีจัดสรร 32,165,407.32 30,482,963.74 34,494,000.00     30,464,600.00 

 
หมวดเงินอุดหนุน             

 
     เงินอุดหนุนทั่วไป 25,162,738.00 29,656,818.15 30,278,200.00 -2.04 % 29,660,000.00 

 
รวมหมวดเงินอุดหนุน 25,162,738.00 29,656,818.15 30,278,200.00     29,660,000.00 

 
รวมทุกหมวด 68,464,947.56 72,086,324.24 85,000,000.00     89,200,000.00  

 



 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  89,200,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 24,759,028 บาท 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 19,359,028 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ภาษีป้าย จำนวน 5,400,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,977,372 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 1,631,322 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 
เพ่ือการโฆษณา 

จำนวน 50 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 29,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2,200 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จำนวน 30,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  



 
 

  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 63,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 100,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

จำนวน 72,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ 

  

  

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร 

จำนวน 8,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 4,800 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จำนวน 37,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 156,173 บาท 

  ดอกเบี้ย จำนวน 156,173 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,680,000 บาท 

  รายได้จากประปา จำนวน 1,680,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

     

     



 
 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 502,827 บาท 

  ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน 2,200 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จำนวน 500,627 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 30,464,600 บาท 

  ภาษีรถยนต์ จำนวน 760,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 10,100,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 4,900,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 89,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 8,150,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จำนวน 56,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 460,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

      



 
 

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 19,600 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จำนวน 5,930,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน รวม 29,660,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 29,660,000 บาท 

    
-ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา และ
คาดว่าจะได้รับ  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา 

        
                

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 89,200,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 18,194,700 บาท 
  งบกลาง รวม 18,194,700 บาท 
   งบกลาง รวม 18,194,700 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 350,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองน้ำแดง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท  
0808.2 /ว4172 ลงวันที่  24 ธันวาคม  2561 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว9 ลว. 22 ม.ค. 2557 
-เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว81 ลว. 10 ก.ค. 2557 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ
สูญหาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว4172 ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561 
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-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12,432,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินตามโครงการประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่ขึ้น
ทะเบียนกับ อบต.หนองน้ำแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน
ละ  600 บาท  จำนวน 962 ราย เดือน ละ 700 บาท จำนวน
424 ราย เดือน ละ 800 บาท จำนวน 170 ราย และเดือนละ
1,000 บาท จำนวน 26 ราย  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 69    
ลำดับที่ 1 

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 2,592,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียน
กับ อบต.หนองน้ำแดง จำนวน ราย ๆ ละ 800 บาท/เดือน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 69 
ลำดับที่ 2 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 120,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับ
เงิน ตามระเบียบฯ ในพ้ืนที่ตำบลหนองน้ำแดง จำนวน 20 ราย ๆ
ละ 500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570  หน้าที่ 69 ลำดับ
ที ่3 
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   เงินสำรองจ่าย จำนวน 1,099,900 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าได้ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง  
โรคระบาดต่าง ๆ  และสาธารณะภัยต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4 
/ว667 ลว. 12 มี.ค. 2545 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว3215  
ลงวันที่  6 มิถุนายน 2559 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร/ค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 80,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

      

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 1,190,800 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล  โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับ โดยไม่รวมรายรับจากเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้     
-พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.5/ว6038  
ลว.7 ต.ค. 2563 
-หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว
31 ลว. 21 ต.ค. 2563     

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 300,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
อบต.หนองน้ำแดง ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ในอัตราไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 40 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารการจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
-หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 68 ลำดับที่ 1   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 12,133,520 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,451,520 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,874,520 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 532,080 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายกฯ อัตราเดือนละ
21,120 บาท และรองนายกฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเดือนละ
11,610 บ า ท  จ ำ น ว น  12 เ ด ื อ น  ต ั ้ ง จ ่ า ย จ า ก เ ง ิ น ร า ย ได้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค ์การบร ิหารส ่ วนตำบล  สมาช ิกองค ์การบร ิหารส ่ วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ
สภองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2557  
  

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกฯ อัตราเดือน
ละ 1,900 บาท และรองนายกฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเดือนละ
950 บ า ท  จ ำ น ว น 12 เ ด ื อ น   ต้ั ง จ ่ า ย จ า ก เ ง ิ น ร า ย ไ ด้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2557 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท 

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกฯ  อัตราเดือนละ
1,900 บาท และรองนายกฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเดือนละ
950 บ า ท  จ ำ น ว น  12  เ ด ื อ น  ต ั ้ ง จ ่ า ย จ า ก เ ง ิ น ร า ย ไ ด้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2557 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 90,720 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกฯ อัตราเดือนละ
7,560 บ า ท  จ ำ น ว น  12 เ ด ื อ น  ต ั ้ ง จ ่ า ย จ า ก เ ง ิ น ร า ย ไ ด้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล  รองนายกองค ์การบร ิหารส ่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค ์การบร ิหารส ่ วนตำบล  สมาช ิกองค ์การบร ิหารส ่ วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ
สภองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,160,520 บาท 

      

  

-ประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 11,610 บาท 
-รองประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 9,500 บาท 
-สมาชิกสภาฯ จำนวน  9 อัตรา อัตราเดือนละ 7,560 บาท 
-เลขานุการสภาฯจำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,560 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,577,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,900,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัดจำนวน 7 อัตรา 
จำนวน12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 336,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ได้แก ่ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน1 อัตรา รองปลัด อบต.
จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา จำนวน
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 285,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจำรวมทั้งปรับปรุงค่าจ้าง  ให้แก่ลูกจ้าง 
ประจำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 960,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน  8 อัตรา  จำนวน 12
เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 96,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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  งบดำเนินงาน รวม 3,620,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 865,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 355,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  

      

   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ และค่าเบี้ย
ประชุม อ่ืนๆ  ตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766
ลว. 5 ก.พ. 2563 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   สำหรับ
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
และการปฏิบัติงานของ อปพร. ฯลฯ ที่ได้รับ คำสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 
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   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 240,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงินให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบลที่
ได้ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองน้ำแดง และเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ของ อบต.หนองน้ำแดง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4 ) พ.ศ.
2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้างประจำ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,310,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 450,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณา
หรือเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล ภายนอกค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะในการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอ่ืน ๆ ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งปะปา ค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว.28 พ.ค. 2564 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว7120            
ลว.9 ธ.ค. 2559 
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-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746                    
ลว. 1 ก.พ. 2562 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้   
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองน้ำแดง) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมราชการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  การประชุมสภาท้องถิ่นกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
หรือการประชุมระหว่าง อปท. หรือประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา /รัฐพิธี
ต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766 
ลว.5 ก.พ. 2563 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0810.3/ว1239     
ลว.21 ก.พ. 2565 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ว2381     
ลว.28 ก.ค. 2548 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลา ช่อดอกไม้ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความ  จำเป็นและเหมาะสม และค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ฯลฯ  สำหรับพิธีการวัน
สำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญทางศาสนา 
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีราชพิธี วันสำคัญทาง
ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  ค่าใช้และตกแต่ง
สถานที ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์  

      



หนา้  11 

 

ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอก สารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562       
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 หน้าที่ 63 ลำดับที ่9 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม ทั้งนอกและใน
ราชอาณาจักร 

จำนวน 150,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าชดเชย
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ รายจ่ายจำเป็นสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน
ส่วนตำบลหรือบุคคลภายนอก คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดู
งาน หรือไปติดต่องานราชการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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-ตามตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0820.2/ว1187 ลว.16 เม.ย. 2563 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
5013 ลว. 26 ส.ค. 2563 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 หน้าที่ 77 ลำดับที ่2 

    โครงการจัดอบรบ ด้านระเบียบ กฎหมาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเขียน เครื่อง
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 5  

      

    โครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย  
จัดนิทรรศการ ค่าใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
จัดอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้           
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
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งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 85 ลำดับที่ 3 

    โครงการส่งเสริมศักยภาพ ของ อบต จำนวน 350,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้และตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 4 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สินอื่นๆ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว1095ลว.28 พ.ค. 2564 

      

   ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอ้ีต่าง ๆ  
ตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลง คลิป เป๊ก
เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ

      



หนา้  14 

 

กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค ผ้าสำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง
ยางลบซอง ธงชาติ ขาตั้งกระดานดำ ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร 
น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน กุญแจ เครื่องตัดโฟม
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ภาพเขียน แผนที ่กระดาน
ดำ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดอากาศ
กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้ง หรือแขวน
เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1059 ลว. 28 พ.ค. 2564 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 80,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง สบู่ 
ผงซักฟอก น้ำยาล้าง จาน ทิชชู แก้วกาแฟ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม 
ช้อนส้อม แก้วน้ำ รองจาน กระจกเงา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ด ่วนท ี ่มาก
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค.2564 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็กเช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า 
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์  
ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว เหล็กเส้น อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา
ต่าง ๆ ท่อต่าง ๆ ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      



หนา้  15 

 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 150,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก  
น็อต สกรู กระจกมองข้าง แม่แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม จารบี
ฯลฯ ที่ใช้ในราช การ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นเวชภัณฑ์ 
ถุงมือ ถังเก็บน้ำเชื้อ ถังเก็บเชื้อเพลิง น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้        
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าดิบ กระดาน
อัด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึกเมาส์ แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระ หรือแป้น 
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้    
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-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

   วัสดุอื่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะระเบียบ วิธีงบ 
ประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 665,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/อาคารต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับ 
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท0808.2/ว3035 ลว. 30 ก.ย. 2563  

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ในสำนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
 
  

      



หนา้  17 

 

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่ มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
(Internet) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

  งบลงทุน รวม 2,012,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,012,000 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
รายละเอียดดังนี้ มีล้อ มีพนักพิง หุ้มวัสดุหนังหรือหนังเทียมสำหรับ
พนักงานฯ ใช้นั่งปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

      

    จัดซื้อโซฟา จำนวน 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็น
เงิน 25,000 บาท รายละเอียดดังนี้ โซฟายาว ขนาด 3 ที่นั่ง
1 ตัว โซฟา 1 ที่นัง่ จำนวน 2 ตัว วัสดุหุ้มด้วยหนัง หรือหนงัเทียม 
และท่ีวางแก้ว จำนวน 1 ชุด สำหรับรับรองผู้มาติดต่อราชการกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด                
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
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-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

    จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ รวมเป็นเงิน 20,000
บาท เพ่ือใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด                 
ที ่มท0808.2 /ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

      

    จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 12,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีจำนวน 1 ชุด ๆ ละ 12,500
บาท รวมเป็นเงิน 12,500 บาท รายละเอียดดังนี้ โต๊ะ จำนวน1 ตัว 
เก้าอ้ี มีล้อ มีพนักพิง หุ้มวัสดุหนังหรือหนังเทียม จำนวน
1 ตัว สำหรับพนักงาน ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

      

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
จัดซื้อรถประจำตำแหน่งระดับอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

จำนวน 1,676,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อรถประจำตำแหน่งระดับอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่า จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1,676,000 บาท รวมเป็นเงิน
1,676,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน
2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์หรือ
กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
-ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์ 
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กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับประจำเดือน
ธันวาคม 2564 หน้า 76 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล จำนวน 44,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1 จำนวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000
บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่
อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หนว่ย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย 
ความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล 
ผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย 
ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผล เพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ   
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
 

    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000
บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่
อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หนว่ย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ
Bluetooth 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 7,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 7,500 บาทรวมเป็นเงิน 7,500 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
สำหรับนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ อบต.หนองน้ำแดง โดยจ่าย
จากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier และScanner
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความมละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเอง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3867 ลว. 6 ก.ค.2564 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 83 ลำดับที่ 4 
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    โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอปากช่อง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานราชพิธี รัฐพิธี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้           
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3867 ลว. 6 ก.ค.2564 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 82 ลำดับที่ 3   

      

   เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       
    โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20,000 บาท 

    

   -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  
   และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  
  ลงวันที่  26  มิถุนายน 2559 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3867  
ลว. 6 ก.ค.2564 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 83 ลำดับที่ 5   
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 815,454 บาท 
  งบบุคลากร รวม 587,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 587,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 380,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 207,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

  งบดำเนินงาน รวม 203,854 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 48,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงินให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบลที่
ได้ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองน้ำแดง และเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ของ อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

      



หนา้  25 

 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4 ) พ.ศ.
2562 

   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
หรือเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าใช้ จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล ภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะในการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งปะปา ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ความพึงพอใจ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว.28 พ.ค. 2564 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลว. 9 ธ.ค. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746  
ลว. 1 ก.พ. 2562  

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองน้ำแดง) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมราชการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลการประชุมสภาท้องถิ่นกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรอืหนังสือสั่ง
การ หรือการประชุมระหว่าง อปท. หรือประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
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การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766  
ลว.5 ก.พ. 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว1239
ลว. 21 ก.พ. 2565 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2381   
ลว.28 ก.ค. 2548 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะหรือค่าชดเชยพาหนะค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ รายจ่าย
จำเป็นสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนตำบล
หรือบุคคลภายนอกคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อ
งานราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที ่1 พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้และตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า

      



หนา้  27 

 

ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1  

   ค่าวัสดุ รวม 15,854 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,854 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอ้ีต่าง ๆ  
ตู้ต่าง ๆ กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเป๊ก 
เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ
กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค ผ้าสำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง
ซอง ธงชาติ ขาตั้งกระดานดำ ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน กุญแจ เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ภาพเขียน แผนที่ กระดานดำ แผ่น
ป้ายชื่อสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดอากาศ กระดาน
ไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่อง
คำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง  
แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1059 ลว. 28 พ.ค. 2564 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก เมาส์แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง 
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อ่านและบันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 256 

  งบลงทุน รวม 24,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 24,600 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน
22,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล/
เจ้าหน้าที่ อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมน่้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) 
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หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
และ Bluetooth 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2,600 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ  
จำนวน1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท รวมเป็นเงิน 2,600 บาท  
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ 
อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 8,728,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,146,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,146,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,700,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 84,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 อัตราได้แก ่ผู้อำนวย 
การกองคลัง จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 อัตรา จำนวน
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 840,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจำรวมทั้งปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้าง 
ประจำ จำนวน 3 อัตราจำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,422,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 9 อัตราจำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 255  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา จำนวน12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

      



หนา้  31 

 

-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

  งบดำเนินงาน รวม 3,388,400 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 796,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 400,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ
ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลและการปฏิบัติงานของ อปพร.ฯลฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 216,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงินให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบลที่
ได้ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองน้ำแดง และเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ของ อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.
2562 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 130,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จำนวน 600,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
หรือเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล ภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการ
เอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะในการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งปะปา ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ความพึงพอใจ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว109
ลว.28 พ.ค. 2564 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลว. 9 ธ.ค. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746
ลว. 1 ก.พ. 2562  

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้  
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองน้ำแดง) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมราชการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลการประชุมสภาท้องถิ่นกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรอืหนังสือสั่งการ
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หรือการประชุมระหว่าง อปท. หรือประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766   
ลว.5 ก.พ. 2563 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0810.3/ว1239   
ลว.21 ก.พ. 2565 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2381    
ลว.28 ก.ค. 2548 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรมบุคลากร จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะหรือค่าชดเชย
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ รายจ่ายจำเป็นสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ส่วนตำบลหรือบุคคลภายนอก คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดู
งาน หรือไปติดต่องานราชการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียข้อง
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

    โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยและบ้านเลขท่ี จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายบอกซอย และบ้านเลขที่ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่าย
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จากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 86  
ลำดับที่ 8 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท 0808.3/ว462 ลว. 29 ก.พ. 2551 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท 0808.3/ว67 ลว. 9 ม.ค. 2555 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว3886 ลว.28 มิ.ย. 2562 

    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 500,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ภายในตำบลหนองน้ำแดง เช่น การจัดเตรียมเอกสาร
จัดทำแผนที่แผนแม่บท ค่าแบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองเป็นเขต
(Zone) และเขตย่อย (Block) ค่าจัดแผนที่ระวางทาบทับแผนที่เขต
การปกครอง ค่าลงแนวเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดง บนระวางการแบ่งเขต ค่าแบ่งเขตย่อย  
ค่ากำหนดเลขที่ประจำแปลงที่ดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 84 ลำดับที่ 1 

     

    
โครงการจัดอบรมด้านระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ฯลฯ ด้าน
บริหารงานคลัง 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้และตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ์ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
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ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 6 

    
โครงการบริการประชาชนเพื่อจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้และตกแต่ง
สถานที ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์  
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการ 
ดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องกองคลังให้เป็น
ระเบียบ สวยงาม สะดวกในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
ประชาชน เช่น ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จัดทำมุมอ่าน
หนังสือสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 136 ลำดับที ่213 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 120,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสารตู้ โต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   ค่าวัสดุ รวม 975,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 350,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอ้ีต่าง ๆ 
ตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก
เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ
กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี  ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1059 ลว. 28 พ.ค. 2564 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า
สายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาดเข่ง
สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้าง จาน ทิชชู แก้วกาแฟ  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำรองจาน กระจกเงา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่มาก 
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564   
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 70,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก  
น็อต สกรู กระจกมองข้าง แม่แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ 
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม จารบี
ฯลฯ ที่ใช้ในราช การ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095
ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นเวชภัณฑ์ 
ถุงมือ ถังเก็บน้ำเชื้อ ถังเก็บเชื้อเพลิง น้ำยาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095
ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าดิบ กระดาน
อัด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 350,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก เมาส์แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้    
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-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/ว1095
ลว. 28 พ.ค. 256 

   วัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดป้าย จำนวน 1 เครื่องๆละ 10,000
บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระยะ
เลเซอร์ยิงไกลไม่น้อยกว่า 100 เมตร พร้อมขาตั้ง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การประเมินภาษีป้าย ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท.0802/ว
1095 ลว 28 พ.ค. 2564 
-ตั้งราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 97,400 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 67,400 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร   
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564    

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตำบล (Internet) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564   

      

  งบลงทุน รวม 194,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 194,400 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

    
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 24,000 บีทียู  

จำนวน 64,400 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียูจำนวน 2 
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เครื่องรวมเป็นเงิน 64,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 1  
สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 หน้าที่ 80-81 

    จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็น
เงิน 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้ เก้าอ้ี มีล้อ มีพนักพิง หุ้มวัสดุ
หนังหรือหนังเทียม สำหรับพนักงาน ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  

      

    จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 24,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็น
เงิน 24,000 บาท สำหรับพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที ่ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบAll in one  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 23,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน
23,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำ
แดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
250 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ
Bluetooth 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
 

    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบAll in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 68,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่องๆละ 17,000 บาท เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล  
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ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo BoostหรือMax Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรอื
ภายนอก(External) จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ
Bluetooth 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 248,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 200,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 200,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วน
ตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

      

  งบดำเนินงาน รวม 36,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 16,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เงินผลประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ /พนักงาน /ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ  

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรมบุคลากร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการทัง้ใน และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าชดเชยพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบนิ คา่ลงทะเบียนต่าง ๆ รายจ่ายจำเป็น
สำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนตำบลหรือบุคคลภายนอก  
คณะบุคคลทีไ่ด้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่องานราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่นฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 และที่แก้ไเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบยีบกระรวงมหาดไทย ว่าด้วยคา่ใช้จา่ยในการฝกึอบรม    
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

  งบลงทุน รวม 12,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 12,500 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 12,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 12,500 บาท
รวมเป็นเงิน 12,500 บาทรายละเอียดดังนี้ โต๊ะ จำนวน 1 ตัว  
เก้าอ้ี มีล้อ มีพนักพิง หุ้มวัสดุหนังหรือหนังเทียม จำนวน 1 ตัว  
สำหรับพนักงาน ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,974,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 588,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 588,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 22,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง จำนวน 1 อัตรา จำนวน
12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 370,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 46,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา จำนวน12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 
 
 
  

      



หนา้  45 

 

  งบดำเนินงาน รวม 254,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 44,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เงินผลประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  

      

   ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองน้ำแดง) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ หรือการประชุม
ระหว่างอปท.หรือประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่าง ๆ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766  
ลว.5 ก.พ. 2563 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว1239 ลว.
21 ก.พ. 2565 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2381 ลว.
28 ก.ค. 2548 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรมบุคลากร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะหรือค่าชดเชย
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ รายจ่ายจำเป็นสำหรับการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
ส่วนตำบล หรือบุคคลภายนอก คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดู
งาน หรือไปติดต่องานราชการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้           
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 8 
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-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.4/
ว 3048 ลว 21 ธ.ค. 2564 

    

โครงการฝึกอบรม ทบทวน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 80 ลำดับที ่7 

      

    โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้           
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 8  

    โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 9 
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   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) หรือ
จัดซื้อถังดับเพลิงเคมีชนิด (Co2) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

  งบลงทุน รวม 1,132,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,132,500 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 12,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 12,500
บาท รวมเป็นเงิน 12,500 บาท รายละเอียดดังนี้ โต๊ะ จำนวน
1 ตัว เก้าอ้ี มีล้อ มีพนักพิง จำนวน 1 ตัว สำหรับพนักงาน ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

      

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
    จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1,120,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1,120,000 บาท รวมเป็น
เงิน 1,120,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงาน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติมและเปลี่ยน 
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 6 ลำดับที่ 1 
-คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน 1 สำนัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 หน้าที่ 75  
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,802,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,496,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,496,500 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 917,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งจำนวน 1 อัตรา ได้แก่ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 500,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2
อัตรา รวม 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 
0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 37,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา จำนวน12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 
0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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  งบดำเนินงาน รวม 1,535,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 435,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
และการปฏิบัติงานของอปพร. ฯลฯ ที่ได้รับ คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงินให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบลที่
ได้ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองน้ำแดง และเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ของ อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) 
พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

   ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
หรือเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะในการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งปะปา ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ความพึงพอใจ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว.28 พ.ค. 2564 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลว.9 ธ.ค. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746
ลว.1 ก.พ. 2562  

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้  
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองน้ำแดง) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล กรรมการหรือคณะอนุ 
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่าง อปท. หรือประชุมกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธีต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว0766  
ลว.5 ก.พ. 2563 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว1239  
ลว.21 ก.พ. 2565 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2381  
ลว.28 ก.ค. 2548 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรมบุคลากร จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าชดเชย
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ รายจ่ายจำเป็นสำหรับการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
ส่วนตำบลหรือบุคคลภายนอก คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดู
งาน หรือไปติดต่องานราชการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยข้องฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 3 แห่ง เพ่ือให้เป็นตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบ ตลอดจนค่าใช้ 
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 58 ลำดับที่ 16  
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    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้           
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 5  

      

    โครงการรักษาความปลอดภัย ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 180,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบริษัทรักษาความปลอดภัย เพ่ือให้
ดูแลทรัพย์สินทางราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองน้ำแดง 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 22 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสารตู้
โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สิน
อ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 
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   ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอ้ีต่าง ๆ  
ตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก
เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ
กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค ผ้าสำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง
ซอง ธงชาติ ขาตั้งกระดานดำ ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน กุญแจ เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ภาพเขียน แผนที่ กระดานดำ  
แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดอากาศ
กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรม 
รูปจำลอง แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1059 ลว. 28 พ.ค. 2564 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า
สายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง
สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้าง จาน ทิชชู แก้วกาแฟ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำรองจาน กระจกเงา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่มาก ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564    

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นเวชภัณฑ์ 
ถุงมือ ถังเก็บน้ำเชื้อ ถังเก็บเชื้อเพลิง น้ำยาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
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-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก เมาส์แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้    
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 256 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตำบล (Internet) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

  งบลงทุน รวม 771,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 171,300 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จำนวน 26,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน จำนวน 10 หลัง ๆ ละ 2,600
บาท รวมเป็นเงิน 26,000 บาท เพ่ือใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่
ของ อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
จัดซื้อ/จ้างทำโต๊ะ เก้าอ้ี รับประทานอาหารสำหรับนักเรียนใน ศพด. 
อบต.หนองน้ำแดง 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำโต๊ะ เก้าอ้ี รับประทานอาหาร
จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,000
บาท เพ่ือใช้สำหรับนักเรียนใน ศพด. อบต.หนองน้ำแดง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จำนวน 22,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่องๆ
ละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,500 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
สำหรับนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ อบต.หนองน้ำแดง ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และScanner
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
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- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่องหรือ
สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเอง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
 

    เพ่ือจัดซื้อกล้องวงจรปิด แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 22,800 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก
สำนักงาน จำนวน 4 ชุด ราคา ชุดละ 5,700 บาท รวมเป็นเงิน
22,800 บาท เพ่ือใช้ในการดูแลทรัพย์สินทางราชการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า1,920x1,080pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per 
second) 
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่า
ความเข้มของแสง 0 LUX ได้ 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ  (Motion 
Detection)  ได้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range
หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ  (Streaming)  ไปแสดงได้อย่าง
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น้อย 2 แหล่ง 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน   IEEE802.3af
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,“NTP หรือ SNTP”, RTSP ได้
เป็นอย่างน้อย 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
สังคม ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการต่อเติมอาคารห้องจัดนิทรรศการ ศพด.อบต.หนองน้ำแดง จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเพ่ือใช้เป็นห้องจัดนิทรรศการ และ
ห้องเรียนอัจฉริยะ รองรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
และสนับสนุนให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีน่าอยู่ โดยกั้นห้องกระจก
ฯลฯ ขนาด 3*10 เมตร ตามรูปแบบที่ อบต.หนองน้ำแดงกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติมและเปลี่ยน 
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 3 ลำดับที่ 1 
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    โครงการต่อเติมอาคารห้องอาหาร ศพด.อบต.หนองน้ำแดง จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเพ่ือใช้เป็นห้องรับประทาน
อาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองน้ำแดงขนาด 3*10
เมตร ตามรูปแบบที่ อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 55 ลำดับที่ 2 

      

    โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หนองน้ำแดง จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หนองน้ำแดง ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ และให้มีความเหมาะสมในการจัดการแข่งขัน
กีฬา และใช้เป็นสนามกลางของตำบลหนองน้ำแดง โดยให้เป็นไป
ตามรูบแบบที่ อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 63 ลำดับที่ 10  

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,108,536 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,088,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,088,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,680,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
คร ู(ครูผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

      

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 168,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา
จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไปจำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,240,536 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 84,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 54,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงินให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบลที่
ได้ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองน้ำแดง และเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ของ อบต.หนองน้ำแดง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4 ) พ.ศ.
2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,182,850 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการค่ายฝึกอบรมส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรี-
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์และการแสดง สำหรับเด็กและเยาวชน 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  

      



หนา้  62 

 

ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2 

    
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และทักษะการดำเนิน
ชีวิตของเด็กและเยาวชน 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1 
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โครงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัยการใช้รถ ใช้ถนน สำหรับนักเรียน/
เด็กและเยาวชน/ประชาชน ตำบลหนองน้ำแดง 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 5  

      

    

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีของเด็ก
ปฐมวัย/เด็กและเยาวชน ตำบลหนองน้ำแดง 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 61 ลำดับที ่3 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนา
การศึกษา) 

จำนวน 113,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อหนังสือ 200 บาท/คน  
ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 บาท/คน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300
บาท/คน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บาท/คน  ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 1,130 บาท/คน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจำนวน 100 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 56  
ลำดับที่ 7 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุ
การศึกษา) 

จำนวน 221,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา 
สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 130 คน อัตรา 1,700 บาท/คน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0816.2/ว 2786  
ลว.8 พ.ค.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 12 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

จำนวน 668,850 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อ/จัดหาอาหารกลางวันสำหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 130 คน อัตรา 21  
บาท/คน จำนวน 245 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0816.2/
ว 2786 ลว. 8 พ.ค. 2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 56 ลำดับที ่5 

   ค่าวัสดุ รวม 1,973,686 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,973,686 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กประถมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 130 คน และโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการปฐมศึกษา (สพฐ) จำนวน 900 คน จัดสรร 260 วัน
ในอัตราคนละ 7.37 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 56  
ลำดับที ่6 
  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 3,780,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 3,780,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการ
ประถมศึกษา (สพฐ.) 

จำนวน 3,780,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จำนวน 4
โรงเรียน จำนวน 900 คน อัตรา 21 บาท/คน จำนวน 200 วัน  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 21 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3867 
ลว. 6 ก.ค.2564 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,179,340 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,627,340 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,627,340 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 785,340 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบลจำนวน 4 อัตราจำนวน12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ได้แก ่ผู้อำนวย
กองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,400,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 15 อัตราจำนวน 12
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 400,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนัก 
งานจ้างทั่วไป  จำนวน 15 อัตรา จำนวน12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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  งบดำเนินงาน รวม 1,281,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 384,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต. เงินผลประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
และการปฏิบัติงานของ อปพร. ฯลฯ ที่ได้รับ คำสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงินให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบลที่
ได้ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองน้ำแดง และเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ของ อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) 
พ.ศ.2562 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 12,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ จำนวน 350,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
หรือเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะในการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งปะปา ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ความพึงพอใจ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว.28 พ.ค. 2564 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120   
ลว.9 ธ.ค. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 
ลว. 1 ก.พ. 2562   

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม  ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะหรือค่าชดเชย
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
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ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ รายจ่ายจำเป็นสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ส่วนตำบลหรือบุคคลภายนอก คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดู
งาน หรือไปติดต่องานราชการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียข้อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

    โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพ้ืนที่ จำนวน 350,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อใน
พ้ืนที่ได้แก่ โรคไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี หรือโรคระบาดต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในตำบลหนองน้ำแดง โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด   
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระ 
เป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนา 
คุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 (3) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565           
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1  

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 

      

   ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอ้ีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก
เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ
กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค ผ้าสำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง
ซอง ธงชาติ ขาตั้งกระดานดำ ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน กุญแจ เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ภาพเขียน แผนที่ กระดานดำ  
แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดอากาศ
กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1059 ลว. 28 พ.ค. 2564 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง
สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้าง จาน ทิชชู แก้วกาแฟ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
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ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำรองจาน กระจกเงา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่มาก  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564    

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นเวชภัณฑ์ 
ถุงมือ ถังเก็บน้ำเชื้อ ถังเก็บเชื้อเพลิง น้ำยาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้       
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าดิบ กระดาน
อัด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก เมาส์แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้    
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 256 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร   
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564    
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
(Internet) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

  งบลงทุน รวม 51,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 51,000 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ชุด ๆ  
ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้  
โต๊ะจำนวน 1 ตัว เก้าอ้ี มีล้อ มีพนักพิง หุ้มวัสดุหนังหรือหนัง
เทียม จำนวน 1 ตัว สำหรับพนักงานใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท0808.2/ว1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน
16,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)
และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
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- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (IEEE 802.11ac)    
และ Bluetooth 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
เงินอุดหนุน สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ตำบลหนองน้ำแดง 

จำนวน 220,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3867 ลว. 6 ก.ค.2564 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 66 ลำดับที่ 11 
  

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,615,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,397,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,397,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,225,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วน
ตำบล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-พรบ.ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-ตามหนังสือสำนักงานก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 150,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 22,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

  งบดำเนินงาน รวม 213,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 173,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 113,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เงินผลประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงินให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบลที่
ได้ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองน้ำแดง และเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ของ อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

      

   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้  
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองน้ำแดง) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมราชการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล การประชุมสภาท้องถิ่นกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
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การ หรือการประชุมระหว่าง อปท. หรือประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766  
ลว.5 ก.พ. 2563 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว1239  
ลว.21 ก.พ. 2565 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2381  
ลว.28 ก.ค. 2548  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ/ฝึกอบรม ทั้งในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะหรือค่าชดเชยพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆรายจ่าย
จำเป็นสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนตำบล
หรือบุคคลภายนอก คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดูงาน หรือ
ไปติดต่องานราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
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  งบลงทุน รวม 5,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,000 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็น
เงิน 5,000 บาท รายละเอียดดังนี้ มีล้อ มีพนักพิง หุ้มวัสดุหนังหรือ
หนังเทียม สำหรับพนักงานฯ ใช้นั่งปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

      

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

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 4 

    โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1 

      

    โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
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กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 3  
  

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าและประปา รวม 310,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 300,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 300,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า
สายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       
    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า หรือการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าตามจุดที่กำหนดใน
แบบแปลนและรายการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่  26  มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3867   
ลว.6 ก.ค.2564 
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 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,330,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 2,900,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 350,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
หรือเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะในการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งปะปา ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ความพึงพอใจ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว.28 พ.ค. 2564 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลว. 9 ธ.ค. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746    
ลว. 1 ก.พ. 2562  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   ค่าวัสดุ รวม 2,250,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 500,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก  
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น็อต สกรู กระจกมองข้าง แม่แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ 
ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,600,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล  น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม  จารบี
ฯลฯ ที่ใช้ในราชการ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
ที่ปฏิบัติงานเก็บ ขน ถ่าย ขยะ สำหรับพนักงานประจำรถขยะ
ได้แก่ หมวก เสื้อ รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 

      

   วัสดุอื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะระเบียบ วิธี
งบประมาณเช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ  
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 

      

  งบลงทุน รวม 430,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 430,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 430,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2  

      

    โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้และตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้           
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 1 
  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 160,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 160,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้           
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

      



หนา้  84 

 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 6 

    โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 5 

      

    โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้องฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 7 
  

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 300,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด จำนวน 300,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน  
และประชาชนต้านยาเสพติด ในตำบลหนองน้ำแดง มีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุปกรณ์      
ที่ใช้ในการแข่งขัน  ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน/เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม  
ค่าเครื่องดื่ม/น้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 (6) และมาตรา 68 (4) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562       
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566– 2570 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 8 
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 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 30,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้องฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 158 ลำดับที ่2 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,059,520 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,430,020 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,430,020 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,600,680 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1อัตราได้แก่ ผู้อำนวย 
การกองช่างจำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,662,780 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา จำนวน 12
เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 124,560 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา จำนวน12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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  งบดำเนินงาน รวม 2,430,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 704,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 600,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เงินผลประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
และการปฏิบัติงานของอปพร. ฯลฯ ที่ได้รับ คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่ากู้ซื้อบ้าน/ค่าผ่อนชำระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงินให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบลที่
ได้ปฏิบัติงานที่ อบต.หนองน้ำแดง และเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ของ อบต.หนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 14,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

   ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างสำรวจและออกแบบสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 500,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจและออกแบบสิ่งสาธารณูปการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว112  
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
-ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551 

      

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
หรือเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง  
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะในการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชา 
สัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งปะปา ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ความพึงพอใจ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว.28 พ.ค. 2564 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120  
ลว.9 ธ.ค. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746   
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ลว. 1 ก.พ. 2562  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรมทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะหรือค่าชดเชย
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ รายจ่ายจำเป็นสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ส่วนตำบลหรือบุคคลภายนอก คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดู
งาน หรือไปติดต่องานราชการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 
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   ค่าวัสดุ รวม 775,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอ้ีต่าง ๆ ตู้
ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก
เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบ
กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค ผ้าสำลี แปรงลบกระดานตรายาง
ซอง ธงชาติ ขาตั้งกระดานดำ ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน กุญแจ เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ภาพเขียน แผนที่ กระดานดำ  
แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดอากาศ
กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน
เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1059 ลว. 28 พ.ค. 2564 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน น้ำมันทาไม้ ทิน
เนอร ์ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว เหล็กเส้น  อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปาต่าง ๆ ท่อต่าง ๆ ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 150,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก น็อต 
สกรู กระจกมองข้าง แม่แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม จารบี
ฯลฯ ที่ใช้ในราช การ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าดิบ กระดาน
อัด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก เมาส์แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้    
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 256 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 21,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร   
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
(Internet)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

  งบลงทุน รวม 199,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 179,500 บาท 
   ครุภัณฑ์สำรวจ       
    จัดซื้อขาตั้งกล้อง (กล้องระดับ) แบบอะลูมิเนียม จำนวน 3,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อขาตั้งกล้อง (กล้องระดับ) แบบอะลูมิเนียม จำนวน
1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท เพ่ือใช้สำหรับ
ปฏิบัติงานของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

      

    จัดซื้อขาตั้งกล้อง(กล้องวัดมุม) แบบอะลูมิเนียม จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อขาตั้งกล้อง (กล้องวัดมุม) แบบอะลูมิเนียม จำนวน 1 ตัว 
ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท เพ่ือใช้สำหรับปฏิบัติ 
งานของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

      

    จัดซื้อเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม จำนวน 2,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม จำนวน 1ตัว ๆ ละ
2,500 บาท รวมเป็นเงิน 2,500 บาท เพ่ือใช้สำหรับปฏิบัติงาน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
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-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที2่ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง 
ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ 
งานของเจ้าหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก 
(8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
480 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
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หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 4,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท รวม
เป็นเงิน 4,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

      

    จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 35,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่3 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 35,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
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- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 80แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2 
/ว1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท 
   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       
    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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 งานก่อสร้าง รวม 12,455,200 บาท 
  งบลงทุน รวม 12,455,200 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 12,455,200 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการปรับปรุงถนน ซอยกลางกลุ่มหลังเขา หมู่ที่ 2 บ้านวงษ์เกษตร จำนวน 494,500 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจ รกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 165.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดง กำหนด ณ หมู่ที ่2 บ้านวงษ์เกษตร ตำบลหนอง 
น้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 8 ข้อ 1  

      

    โครงการปรับปรุงถนน ซอยข้างโรงระเบิด หมู่ที่ 6 บ้านโป่งกะสัง จำนวน 497,500 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 230.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,380 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งกะสัง ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า115 
ข้อ 116  

      

    โครงการปรับปรุงถนน ซอยโรงน้ำแข็ง เมืองย่า หมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง จำนวน 498,700 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 630 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 9 ข้อ 5  

    
โครงการปรับปรุงถนน สาย กม.9 – ผ่านศึก (ช่วงวัดถ้ำฯ) หมู่ที่ 3 
บ้านเขาวง 

จำนวน 499,800 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 630 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 3 บ้านเขาวง ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566-2570 หน้า 102 ข้อ 58 

      

    
โครงการปรับปรุงถนน สายกม.8 ธนะรัชต์ - ภูจันทรา หมู่ที่ 6 บ้าน
โป่งกะสัง 

จำนวน 436,900 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งกะสัง ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 112  
ข้อ 103 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
โครงการปรับปรุงถนน สายกม.9 – ผ่านศึก (โค้งสถาบันผู้นำฯ) หมู่ที่ 
5 บ้านหนองมะกรูด 

จำนวน 478,400 บาท 

      

  

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 4 ช่องจราจร
กว้าง 14.00 เมตร ระยะทาง 40 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า 560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดง กำหนด ณ หมู่ที ่5 บ้านหนองมะกรูด ตำบลหนอง 
น้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 110 ข้อ 93 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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    โครงการปรับปรุงถนน สายกม.9 - ผ่านศึก หมู่ที่ 3 บ้านเขาวง จำนวน 1,995,000 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 700.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 4,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 3 บ้านเขาวง ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 101 ข้อ 57 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
โครงการปรับปรุงถนน สายกม.9 ธนะรัชต์ - ผ่านศึก (ช่วงบ้านผู้ช่วย) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะกรูด 

จำนวน 498,600 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที ่5 บ้านหนอง
มะกรูด ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 110 ข้อ 93 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

      

    
โครงการปรับปรุงถนน สายกลุ่มโนนอีแซว (ตอนต่อถนนคอนกรีต)  
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งกะสัง 

จำนวน 498,500 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่6 บ้านโป่งกะสัง ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 113  
ข้อ 109 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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โครงการปรับปรุงถนน สายข้างวัดถ้ำเขาวง – หนองมะกรูด หมู่ที่ 1 
บ้านหนองน้ำแดง 

จำนวน 494,500 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง ตำบลหนอง 
น้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 110 ข้อ 94 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
โครงการปรับปรุงถนน สายเขาแคบ (ตอนบ้านหมากม่วง) หมู่ที่ 5 
บ้านหนองมะกรูด 

จำนวน 474,500 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 230.00 เมตรหรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะกรูด ตำบลหนอง 
น้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 110 ข้อ 92 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านครูแจ่ม - ไร่ผาไทย หมู่ที่ 11  
บ้านมอกระหาด 

จำนวน 463,400 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 500.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองน้ำแดง
กำหนด ณ หมู่ที ่11 บ้านมอกระหาด ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 134  
ข้อ 202 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
  

      



หนา้  101 

 

    โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านหมอแดง หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม จำนวน 499,000 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 119  
ข้อ 137 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    โครงการปรับปรุงถนน สายฟาร์มม้า - ซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านคลองชัย จำนวน 488,400 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 620 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 10 บ้านคลองชัย ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 128  
ข้อ174 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
โครงการปรับปรุงถนน สายภูหินสวย - วัดถ้ำโพธิ์ทอง (ตอนบุญโต)  
หมู่ที่ 11 บ้านมอกระหาด 

จำนวน 473,700 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,260 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 11 บ้านมอกระหาด ตำบลหนอง 
น้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 9 ข้อ 7 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  

      



หนา้  102 

 

    
โครงการปรับปรุงถนน สายแยกสักภูเดือน - สายวชิราฯ เขาวง    
(ตอนปากทางแยกวชิรา) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง 

จำนวน 494,100 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง ตำบลหนอง 
น้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 89 ข้อ 10 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
โครงการปรับปรุงถนน สายวชิราฯ-เขาวง (ช่วงมอเตาถ่าน- หนอง
ไข่เน่า) หมู่ที่ 3 บ้านเขาวง 

จำนวน 380,400 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ระยะทางไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที ่3 บ้านเขาวง
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 104 ข้อ 69 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
โครงการปรับปรุงถนน สายวชิราฯ-เขาวง (ตอนแยกปั้มฯ-ซุ้มประตู) 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง 

จำนวน 375,800 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ระยะทางไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการที่ อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที ่1 บ้านหนอง
น้ำแดง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 89 ข้อ 9 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      



หนา้  103 

 

    
โครงการปรับปรุงถนน สายวชิราฯ-เขาวง (ตอนหน้าวัด-มอเตอร์เวย์) 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง 

จำนวน 490,000 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตรไหล่
ทางข้างละ 0.50 ระยะทางไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,365 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที่ อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที ่1 บ้านหนองน้ำแดง
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 89 ข้อ 9 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
โครงการปรับปรุงถนน สายสามแยกวชิราฯ เขาวง-กม 9 ผ่านศึก 
(วิหาร 8 เซียน) หมู่ที่ 9 บ้านธารมงคล 

จำนวน 479,700 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 9 บ้านธารมงคล ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 9 ข้อ 6 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    
โครงการปรับปรุงถนน สายหนองกระท่อม - เขาวง หมู่ที่ 9  
บ้านธารมงคล 

จำนวน 479,700 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 9 บ้านธารมงคล ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 126  
ข้อ169 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      



หนา้  104 

 

    
โครงการปรับปรุงถนน สายหลังวัดไทยเดิม (สระวัด) หมู่ที่ 7  
บ้านไทยเดิม 

จำนวน 497,100 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 625 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.
หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 9 ข้อ 4 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

      

    
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ กลุ่มเขาแหลม (ช่วงโรงนม) หมู่ที่ 6 
บ้านโป่งกะสัง 

จำนวน 467,000 บาท 

      

  

-เพ่ือก่อสร้างระบบระบายน้ำ วางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.60
เมตร จำนวน 110 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 12 บ่อ หรือ
ระยะทางที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 122 เมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการที่ อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ที ่6 บ้านโป่งกะสัง
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 8 ข้อ 3 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 781,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 465,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 465,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 345,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558     

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา จำนวน12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 294,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 44,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 39,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เงินผลประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
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พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองน้ำแดง) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมราชการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลการประชุมสภาท้องถิ่นกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรอืหนังสือสั่งการ
หรือการประชุมระหว่าง อปท. หรือประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
ต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0766  
ลว.5 ก.พ. 2563 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว1239  
ลว.21 ก.พ. 2565 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว2381  
ลว.28 ก.ค. 2548 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะหรือค่าชดเชยพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ รายจ่าย
จำเป็นสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนตำบล
หรือบุคคลภายนอก คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนาดูงาน หรือ
ไปติดต่องานราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียข้อง ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้    
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

      

    โครงการตามแนวพระราชดำริ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้และตกแต่งสถานที่  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้           
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
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กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 2 

    โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง จำนวน 70,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 158 ลำดับที ่1  

      

    โครงการส่งเสริมอาชีพการเผาถ่านไร้ควัน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้และตกแต่ง
สถานที ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์  
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
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การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 2 

  งบลงทุน รวม 22,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
แบบที1่ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำหรับนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่ อบต.หนองน้ำแดง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า
250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 3,773,130 บาท 
  งบบุคลากร รวม 279,450 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 279,450 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 260,190 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ /พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 19,260 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ 
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา จำนวน12 เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,267,680 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 12,680 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 12,680 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.เงินผลประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
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   ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
หรือเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าใช้ จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคล ภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะในการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งปะปา ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ความพึงพอใจ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว.28 พ.ค. 2564 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลว.9 ธ.ค. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746  
ลว. 1 ก.พ. 2562 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 250,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สินอื่น ๆ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 

      

   ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอ้ีต่าง ๆ  
ตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลง คลิป
เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี  
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สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค ผ้าสำลี แปรงลบ
กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ ขาตั้งกระดานดำ ที่ถูพ้ืน ตะแกรง
วางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงานกุญแจ
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษเครื่องเย็บกระดาษ ภาพเขียน 
แผนที่ กระดานดำ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ 
แผงปิดอากาศ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป  
พระบรมรูปจำลอง แผงกันห้อง กระเป๋า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1059 ลว. 28 พ.ค. 2564 

   วัสดุอื่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะระเบียบ วิธี
งบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ  
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้     
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,500,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,500,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับงานกิจการประปาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว3035 ลว. 30 ก.ย. 2563  
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  งบลงทุน รวม 226,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 226,000 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 3 HP จำนวน 3 ตัว จำนวน 126,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 3 HP จำนวน
3 เครื่อง ๆ ละ 42,000 บาท รวมเป็นเงิน 126,000 บาท เพ่ือใช้ใน
การดำเนินงานของกิจการประปา ตั้งจ่ายจากเงินารายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 169 ลำดับที ่38 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  
-ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 
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