
 
 

-   ส ำเนำ   - 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้ว    

สมัยสำมัญ   สมัยท่ี 3 ประจ ำปี 2565 
ครั้งที่ 1/2565 

วันที่   2  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 25655 
ณ    ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 

*************************** 
รำยช่ือสมำชิกผู้มำประชุมสภำ 
ล ำดับ ชื่อ   -  สกุล                ต ำแหน่ง         ลำยมือชื่อ        หมำยเหตุ 
๑. นายหนุ่ย  คมไธสง   ประธานสภา อบต.งิ้ว           หนุ่ย  คมไธสง 
๒. นายสม  โมรานอก   รองประธานสภา อบต.งิ้ว  สม  โมรานอก 
๓.    นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  1 ธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา 
๔.    นายอนันต์  ปรีชายุทธ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  2    อนันต์  ปรีชายุทธ 
๕.    นางสาวบวัผัน  ค าจันทร์วงค์  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  3       บวัผัน  ค าจันทร์วงค์  
6.    นายบัวพา  บุตรเจริญ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  4  บัวพา  บุตรเจริญ       
7. นายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  5 วิโรจน์  แก้วไทย 
8. นายมนัส  มะลังศรี   สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  6 มนัส  มะลังศรี  
9. นายสมชิต  เกียงวงค์  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  7 สมชิต  เกียงวงค์       
10. นายกฤษฎา  แบนกลาง  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  8 กฤษฎา  แบนกลาง 
11. นายอาทร  พิมพ์การ  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  10 อาทร  พิมพ์การ 
12. นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  11 สมวงษ์  ทองผ่อง  
13. นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม  สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  12 เทอดศักดิ์  น้อยนาม 
14. นายบุญยุด จับโจร   สมาชิกสภา  อบต.งิ้ว  หมู่  13 บุญยุด จับโจร 
15. นางธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช  เลขานุการสภาฯ อบต.งิ้ว  ธันยทรัพย์  อ่ิมพรมราช 
ผู้ไม่มำประชุมสภำ   

-ไม่มี 
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
ล ำดับ      ชื่อ   -  สกุล         ต ำแหน่ง       ลำยมือชื่อ         หมำยเหตุ 
1. นายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายก อบต.งิ้ว ชัยอนันต์   กรางชณีย์ 
2. นายฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศรี รองนายก อบต.งิ้ว ฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศรี 
3. นายอรุณ  ชุ่มกลาง รองนายก อบต.งิ้ว อรุณ  ชุ่มกลาง 
4. นายอภิวัฒน์  ขันแข็ง เลขานุการนายก อบต.งิ้ว อภิวัฒน์  ขันแข็ง 
5.ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  บุญซ า ผอ.รร.บ้านหนองม่วงใหญ่ สุวิทย์  บุญซ า 
6.นายไพฑูรย์  เทือกเถาว์ ผอ.รร.วัดหนองนา ไพฑูรย์  เทือกเถาว์ 
7.นางอัมพร  เสือรัมย์ สารวัตรก านันต าบลงิ้ว อัมพร เสือรัมย์ 
8.นายทนง  อินทรวิเชียร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ทนง  อินทรวิเชียร 
9.นายภูวดล  เรียมทา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ภูวดล  เรียมทา 
10.นายสุรชัย  ดงกันจา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 สุรชัย  ดงกันจา 
 

11.นายศักดิ์สยาม... 
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11.นายศักดิ์สยาม  มีก าปัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ศักดิ์สยาม  มีก าปัง 
12.นายพนัดธการ  จับโจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 พนัดธการ  จับโจร  
13. นางสาวรัชนี  กระเบากลาง ผู้อ านวยการกองคลัง รัชนี  กระเบากลาง 
14. นางสรัลชนา  บุราคร ผู้อ านวยการกองช่าง สรัลชนา  บุราคร 
15. นางศิวพันธ์  สอนโยธา ผอ.กองการศึกษาฯ ศิวพันธ์  สอนโยธา 
16. นางสาวปิ่นแก้ว  สุภาษิต หัวหน้าส านักปลัด ปิ่นแก้ว  สุภาษิต 
17..นางสาวเกตุมณี  เนื้อดี นักวิเคราะห์นโยบายฯ เกตุมณี  เนื้อดี 
18. น.ส.อริษา  ศีลาชัย นิติกร อริษา  ศีลาชัย 
19. น.ส.จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จุทามาศ  รัตนตรัยวงค์ 
20.นายมงคล  ลาภพูล ผู้ช่วยนายช่างโยธา มงคล  ลาภพูล 
       
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนเริ่มกำรประชุมสภำ      

เลขำนุกำรสภำ ฯ                - ได้ตรวจดูรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วผู้มาประชุม มาครบและ
ได้นั่งประจ าที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้เรียนเชิญนายหนุ่ย  คมไธสง  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวสวดมนต์โดยพร้อมเพรียง
กัน  

ประธำนสภำ  ฯ     - นายหนุ่ย  คมไธสง   ประธานสภาได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว              
เรื่อง   การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  
ประจ าปี  ๒๕65 

         ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา     
ได้ก าหนด  สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2565  ก าหนดไว้ ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565  
เพ่ือพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  และเรื่องอ่ืนๆ ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหาร  ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว   สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕65  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ วถึงกัน  ประกาศ  ณ   วันที่            
21  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕65  ลงชื่อ นายหนุ่ย  คมไธสง  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว  

ระเบียบวำระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ  
   1.แจ้งผู้อ านวยการโรงเรียนย้ายเข้ามาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

จ านวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
   1.ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  บุญซ า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่  
   2. นายไพฑูรย์  เทือกเถาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองนา  

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ     

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2565 
ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ตรวจดูรายละเอียดทั้งหมดถ้ามี

ข้อความใดหรือรายการใดพิมพ์ผิดหรือขาดหายไปขอให้ยกมือเสนอขอแก้ไขให้ถูกต้อง  
ที่ประชุม ไม่มีขอแก้ไขในรายละเอียดของส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลงิ้ว   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565         ครั้งที่ 1  เมื่อ
วันที่ 12  พฤษภาคม  2565 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการแก้ไขข้อความส าเนารายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1  
จะขอมติที่ประชุมสภารับรองตามระเบียบฯ โปรดยกมือรับรองด้วยคะ 

มติที่ประชุมสภำฯ รับรองส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ       
สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน 14 เสียง 

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม   
ที่ประชุมฯ ไม่มี 
ระเบียบวำระที่ 4 ญัตติ คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว   
ที่ประชุมฯ ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง    ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณา   (ญัตติเสนอใหม่) 
  5.1 ญัตติรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน  2565) ปรากฎตามเอกสารที่แนบ
ท้ายระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดต่อไป 

นำยก อบต.งิ้ว  เรียน    ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ทุกท่าน  
   กระผมนายชัยอนันต์  กรางชณีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ขอแถลงการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน (รายรับ – รายจ่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 3  ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2565 ดังนี้ 

   การรายงานรับจริง – จ่ายจริงตามงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30  มิถุนายน  2565 

  ยอดประมาณการรายรับ - รายจ่ายตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
52,690,000.00 บาท 

 

 รายรับ    ประมาณการ  รับจริง   รับจริง (สูง/ต่ า)กว่าประมาณการ 
 1. หมวดภาษีอากร     96,100.00   167,656.14          71,556.00  
 2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
     127,800.00   71,199.20          56,600.00  
 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 120,000.00     8,713.06        111,286.94  
 4.หมวดรายได้จากค่าสาธารณูปโภคและการพานิชย์ 
     172,000.00 94,031.40         77,968.60 
 5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   22,000.00       668.00         21,332.00  
 

6.หมวดรายได้ 

(นายชัยอนันต์  กรางชณีย์) 
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 6. หมวดรายได้จากทุน   10,000.00       -          10,000.00  
 7. หมวดภาษีจัดสรร  (รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้) 
             22,950,100.00  17,025,119.75     5,924,980.25  
 8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

           29,192,000.00  20,064,597.00     9,127,403.00  
     รวมรายรับทั้งสิ้น           52,690,000.00  37,431,984.41   15,258,015.59  
 

 รายจ่าย    ประมาณการ          จ่ายจริง    จ่ายจริง (สูง/ต่ า)กว่าประมาณการ 
 1. หมวดรายจ่ายงบกลาง  18,484,160.00  13,210,717.16     5,273,442.84  
 2. หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)    2,827,020.00    1,124,080.05      1,702,991.95  
 3. หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  11,050,995.00    6,804,211.34     4,246,783.66  
 4. หมวดค่าตอบแทน      1,125,000.00       453,841.00        671,159.00  
 5. หมวดค่าใช้สอย       4,955,925.00     2,156,402.30     2,799,522.70  
 6. หมวดค่าวัสดุ       2,797,450.00     1,796,397.04     1,001,052.70  
 7. หมวดค่าสาธารณูปโภค       542,500.00       345,684.49        196,815.51  
 8. หมวดค่าครุภัณฑ์         540,550.00        494,150.00           46,400.00  
 9. หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    7,385,000.00      4,630,000.00    2,755,100.00  
 10. หมวดรายจ่ายอื่น           20,000.00            -                   20,000.00  
 11. หมวดเงินอุดหนุน      2,961,400.00     1,854,318.00    1,107,082.00  
 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น        52,690,000.00   32,869,749.38  19,820,250.62  
 สรุปสถานะการคลัง  อบต.งิ้ว  ณ  วันที่  18  กรกฎาคม  2565 
       เงินสะสมยกมา  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2564             2,397,149.56 
             สะสมคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 18  กรกฎาคม  2565           2,397,149.56  
                  เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 18  กรกฎาคม  2565          7,466,674.25  
            รวมเงินฝากธนาคร ณ วันที่ 18  กรกฎาคม  2565          16,508,981.49 
   และมีรายเอียดตามเอกสารมีจ านวน 44 หน้า ด้วยกันขอให้ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ตรวจดูหากปรากฏว่ามีรายการใดสงสัยหรือไม่เข้าใจ
ขอให้ยกมือถามหรืออภิปรายได้  

ประธานสภาฯ   เมื่อผู้บริหารได้ชี้แจงงบประมาณทั้งรายรับ – รายจ่าย ที่เกิดขึ้นในห้วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมิถุนายน 2565 เป็นรายงานไตรมาสที่ 3 ต่อสภา
เรียบร้อยแล้วมีสมาชิกจะตั้งประเด็นข้อสังเกตการใช้จ่ายงบประมาณหรือสงสัยใน
ประเด็นข้อใด ขอให้ยกมือถามผู้บริหารได้ 

มตทิี่ประชุมสภาฯ ไม่มีและได้รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานและเงินงบประมาณรายรับ – 
รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมิถุนายน 2565 

ประธานสภา          5.2  ญั ตติ การพิ จารณ าร่ างข้ อบัญ ญั ติ อ งค์ การบ ริห ารส่ วนต าบล            
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่หนึ่ ง        
“ขั้นรับหลักการ” การประชุมสภาวันนี้จึงเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งที่สมาชิกจะต้อง
มาท าหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติ 

 
สภาต าบล... 
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 สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ. 2552 โดยมาตรา 46 ได้บัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีอ านาจ
หน้าที่ดังนี้  

  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 

  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 47 ก าหนดไว้ว่า  “ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่น
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 

  ก่อนขออภิปรายจึงให้คณะผู้บริหารได้เสนอค าแถลงงบประมาณประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมสภาก่อนการ
พิจารณาต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน 
          บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วอีก   
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

 1.สถำนะกำรคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้    
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จ านวน   20,062,602.82    บาท 
  1.1.2 เงินสะสม    จ านวน   54,914,933.40   บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน    9,768,573.37     บาท 
  1.1.4 รายการที่ ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย           

จ านวน 2 โครงการ    รวม  115,439.80  บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 13 โครงการ

รวม  74,182.60  บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง... 
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 1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน   0.00  บาท  
 2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2564  
 2.1 รายรับจริง จ านวน  53,016,352.68  บาท   ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร     จ านวน          25,136.14   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน          43,158.20   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน          43,433.66   บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน    100,765.20   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน         37,610.00   บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน                 0.00   บาท 

หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน    23,384,096.36 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน   29,382,153.12 บาท 
 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  1,179,832.00  บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง   จ านวน  45,153,778.58 บาท   ประกอบด้วย 
   งบกลาง    จ านวน     18,044,022.16  บาท 
   งบบุคลากร   จ านวน      11,742,279.96  บาท 
   งบด าเนินงาน   จ านวน       5,961,818.70  บาท 
   งบลงทุน                       จ านวน       6,911,400.00  บาท 
   งบรายจ่ายอื่น            จ านวน                    0.00   บาท 
   งบเงินอุดหนุน            จ านวน       2,4944,257.76 บาท 
 2 .4  รายจ่ ายที่ จ่ ายจาก เงิน อุดหนุ นที่ รั ฐบ าล ให้ โดยระบุ วั ต ถุ ป ระส งค์             

จ านวน  104,832.00  บาท 
 2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม             จ านวน     497,000.00  บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม      จ านวน                0.00 บาท 
 2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้   จ านวน             0.00 บาท

  

แถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕66 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วอ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

รายรับ 

รำยรับ 
รับจริง 

ปี ๒๕64 
ประมำณกำร 

ปี ๒๕65 
ประมำณกำร 

ปี ๒๕66 
รำยได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร      25,136.14 96,100.00 97,100.00 
ห ม วด ค่ า ธ รรม เนี ย ม  ค่ าป รั บ  แล ะ
ใบอนุญาต 

43,158.20 127,800.00 82,800.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 43,433.66 120,000.00       112,00.00 
 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการ
พานิชย์ 

100,765.35 172,000.00 190,000.00 

 
รายรับ... 
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รำยรับ 
รับจริง 

ปี ๒๕64 
ประมำณกำร 

ปี ๒๕65 
ประมำณกำร 

ปี ๒๕66 
รำยได้จัดเก็บเอง    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 37,610.00 22,000.00 20,000.00 
หมวดรายได้จากทนุ 0.00 10,000.00 10,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 250,103.20 547,900.00 511,900.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 23,384,096.36 22,950,100.00 23,156,100.00 
รวมรายได้ที่ รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

23,384,095.36 
 

22,950,100.00 23,156,100.00 

รำย ได้ ที่ รั ฐบ ำลอุ ดหนุ น ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,382,153.12 29,192,000.00 29,200,000.00 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

29,382,153.00 29,192,000.00 29,200,000.00 

รวม 53,016,352.68 52,690,000.00 52,868,000.00 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. 2566 
 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร ประมำณกำร 
ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ปี ๒๕66 

จ่ำยจำกงบประมำณ    
งบกลาง 18,044,022.16 18,429,160.00 18,529,560.00 
งบบุคลากร  11,742,279.96 15,281,015.00 14,840,365.00 
งบด าเนินงาน  5,961,818.70 8,835,875.00 9,258,675.00 
งบลงทุน  6,911,400.00 7,162,550.00 7,274,800.00 
งบรายจ่ายอื่น  0.00 20,000.00 20,000.00 
งบเงินอุดหนุน  2,494,257.76 2,961,400.00 2,944,600.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,153,778.58 52,690,000.00 52,868,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลักการ... 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย   
ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕66  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 

อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ   
 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,795,635 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 450,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 7,467,005 
   แผนงานสาธารณสุข 975,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน 2,005,000 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,000 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 460,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,565,800 
   แผนงานการเกษตร 150,150 
   แผนงานพานิชย์ 190,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง  18,529,560 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 52,868,000 
 

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕66 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 
อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

   โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 อาศัยอ านาจ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.๒๕๓๗  มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และโดยอนุมัติของนายอ าเภอห้วยแถลง 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66” 
  ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕65   เป็นต้นไป                 
  ข้อ ๓   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  53,058,0๐๐  บาท  

ข้อ ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  52,868,0๐๐  บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้ 

ด้าน ยอดรวม... 
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ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,795,635 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 450,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 7,467,005 
   แผนงานสาธารณสุข 975,000 
   แผนงานสังคมมสงเคราะห์ 30,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน 2,005,000 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,000 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 460,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,565,800 
   แผนงานการเกษตร 150,000 
   แผนงานพานิชย์ 190,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง  18,529,560 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 52,868,000 
    

  ข้อ ๕  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 190,000 บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
งบด ำเนินงำน 90,000 
งบลงทุน 100,000 

รวมรำยจ่ำย 190,000 
 

ข้อ ๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้                      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  ข้อ ๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

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

  (ลงนาม)......................................................... 
              (นายชัยอนันต์  กรางชณีย์) 
                     ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
    อนุมัติ 

 

                          (ลงนาม).................................................... 
             (นายเดชฤทธิ์   ถิตย์ฉาย) 
                                  ต าแหน่ง นายอ าเภอห้วยแถลง 

รายงานรายละเอียด... 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    52,868,000 บาท  แยกเป็น 
รำยได้จัดเก็บ 

 

หมวดภำษีอำกร      รวม   97,100 บาท 
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง   จ านวน   92,100 บาท 

     -ประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติ 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   
จากภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  และภาษีบ ารุงท้องที ่  
โดยตั้งรับได้เท่ากับปีท่ีผ่านมา  
 ภำษีป้ำย      จ านวน 5,000  บาท

   -ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต   รวม 8 2 ,800     บ ำ ท

 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ  จ านวน   2,000 บาท
  -ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกำศ  จ ำนวน      500         บำท 
หรือแผ่นปลิว เพื่อโฆษณำ 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร   จ านวน    3,000 บาท

 -ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำนิชย์   จ านวน    1,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำธรรมนียมกำรสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น จ านวน    5,000        บาท 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
-ประมาณการตั้งรับไว้เป็นค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยถือเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 

ค่าธรรมนียม... 
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ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง จ านวน  2,000  บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ     จ านวน      800 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ     จ านวน 10,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำปรับอื่นๆ      จ านวน     500  บาท

 -ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน    10,000      บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำร  จ านวน   17,000 บาท 
ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ                
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ   จ านวน  10,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำใบอนุญำตให้ตั้งตลำดเอกชน      จ านวน  10,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร   จ านวน    1,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ     จ านวน 10,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

หมวดรายได้... 



 
    -12- 
 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    รวม 112,000      บำท 
ค่ำเช่ำหรือบริกำร     จ ำนวน   12,000      บำท 
-ประมาณการตั้งไว้เป็นค่าเช่าหรือบริการต่างๆ ตามระเบียบ   
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 

  ดอกเบี้ย       จ านวน 100,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำนิชย์ รวม 190,000      บำท 
 รำยได้จำกประปำ     จ ำนวน 190,000     บำท 

-ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด     รวม 20,000 บาท 
 ค่ำจ ำหน่ำยซอง      จ านวน    2,000 บาท 

-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง    จ ำนวน  10,000       บำท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร    จ ำนวน    3,000        บำท 
-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ     จ ำนวน    5,000        บำท
 -ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 

 โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดรำยได้จำกทุน     รวม 10,000 บำท 

  ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน    จ านวน 10,000 บาท 
 -ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ ที่ผ่านมา 

 โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

รายได้ที่รัฐบาล... 
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รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

            หมวดภำษีจัดสรร    รวม 23,156,100 บำท 
  ภำษีรถยนต์     จ านวน       700,000 บาท 

 -ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา  โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ    จ านวน 10,748,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ     จ านวน 4,300,000 บาท 
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
ภำษีธุรกิจเฉพำะ      จ านวน   200,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภำษีสรรพสำมิต      จ านวน 6,558,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับสูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ภำษีกำรพนัน      จ านวน        100 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ค่ำภำคหลวงแร่      จ านวน   100,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม     จ านวน     50,000 บาท 
-ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน            
        จ านวน 500,000   บาท 

-ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
โดยใช้เกณฑ์รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
                 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวม 29,200,000  บำท 
  เงินอุดหนุนทั่วไป  จ ำนวน 29,200,000  บำท 

ประมาณการ... 
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-ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  มียอดเงินรวมที่ได้รับจัดสรรเงินรายรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน จึงตั้งรับยอดประมาณ
การรับ รายละเอียดดังนี้ 

1.เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือก   จ านวน  7,725,245.00.-บาท 
2. เงินอุดหนุนส าหรับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
จัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ค่า
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  จ านวน  602,175.-บาท 
3. เ งิ น อุ ด ห นุ น ส นั บ ส นุ น อ า ห า ร ก ล า ง วั น เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย แ ล ะ
ประถมศึกษา  จ านวน  2,469,600.-บาท 
4. เ งิ น อุ ด ห นุ น ส นั บ ส นุ น อ า ห า ร เส ริ ม (น ม )วั น เด็ ก ป ฐ ม วั ย แ ล ะ
ประถมศึกษา  จ านวน  1,266,800.00.-บาท 

          5. เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 869,980.-บาท 
6. เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุ พ พ ล ภ าพ (เงิ น อุ ด ห นุ น ส าห รั บ ส นั บ ส นุ น ก ารส ง เค ร าะห์ เบี้ ย ค ว าม
พิการ)  จ านวน  3,715,200.-บาท 
7. เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ)  จ านวน  11,860,000.-บาท 
8. เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ท า งสั ง คั ม (เงิ น อุ ด ห นุ น ส า ห รั บ ส นั บ ส นุ น ก า รส ง เค ร า ะห์ เบี้ ย ผู้ ป่ ว ย
เอดส์)  จ านวน  96,000.-บาท 
9. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินการตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข  จ านวน  280,000.-บาท 
10. เงินอุดหนุนส าหรับการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  จ านวน  15,000.-บาท 
11. เงินอุดหนุนส าหรับการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ   จ านวน  80,000.-บาท 
12. ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนโครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 220,000.- บาท 
    รวมประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปรวมทั้งสิ้น  29,200,000.-บาท 
ส าหรับรายประมาณการรายจ่ายมอบให้นายฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศรี รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นผู้แถลงต่อไป  

รายงานรายละเอียด... 
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รองนายก อบต.งิ้ว เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน 
 กระผม นายฐานทัพพ์  หมั่นแสวงศรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว ขอแถลงรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเริมจากงบกลาง ดังนี้ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,868,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 18,529,560 บาท 
 งบกลาง รวม 18,529,560 บาท 
 งบกลาง รวม 18,529,560 บาท 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 180,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ส าหรับนายจ้างร้อยละห้าของเงินเดือนพนักงานจ้าง    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)     
พ.ศ.2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 
เมษายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 178 ล าดับที่ 1 
 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทนประจ าปี 2566 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่  2)        
พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172    
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
 

3)หนังสือ... 
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3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0808.2/ว 26 ลงวันที่ 18 
มีนาคม 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3035  ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 179 ล าดับที่ 8    
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน  11,860,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วแล้ว ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 178 ล าดับที่ 2 
 เบี้ยยังชีพความพิการ  จ านวน  3,715,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ย
ยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ที่ได้แสดงความ
จ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วแล้ว  ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ความ
พิการหรือทุพพลภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 178 ล าดับที่ 3 
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  96,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัย
แล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 178 ล าดับที่ 4 
 เงินส ารองจ่าย จ านวน 2,000,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณ
ภัยหรือคาดว่าจะเกิด   สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ดินสไลด์ ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย 
ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(P.M 2.5) และโรคติดต่อจากภัยพิบัติต่างๆ 
ฯลฯ เพ่ือเป็นการเตรียมการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ต้อง
กระท าโดยเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 
7) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2543 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 178 ล าดับที่ 5 
 รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       
 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  จ านวน
473,360  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ในอัตราร้อยละสองของเงินรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
 
 

3)กฎกระทรวง... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 
3) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
สมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 179 ล าดับที่ 7 
 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว   จ านวน
190,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือจ่ายสมทบตามอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุข ตามประกาศฯ สปสช. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566 - 2570 หน้า 179 ล าดับที่ 6 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 11,337,820 บาท 
 งบบุคลากร รวม 7,961,520 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720  บาท 
 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน514,080  
บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  12 
เดือน ดังนี้ 
(1) เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน อัตรา 20,400 บาท
ต่อเดือน เป็นเงิน  244,800  บาท 
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(2) เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน อัตราคนละ 
11,220 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน  269,280  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) 
 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  จ านวน  42,120 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  12  
เดือน  ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน 1 คน 
อัตรา 1,750 บาทต่อเดือน เป็นเงิน  21,000  บาท   
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน 2 
คน อัตราคนละ 880 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน  21,120  บาท 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด) 
 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล /รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน อัตรา 1,750 
บาทต่อเดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท 
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน อัตราคน
ละ 880 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบ... 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด) 
  ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน อัตรา 7,200 บาทต่อ
เดือน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด) 
  ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1,368,000 บ า ท   เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น เ งิ น
ค่าตอบแทนรายเดือน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  12  เดือน ดังต่อไปนี้ 
(1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน อัตรา 11,220 บาทต่อ
เดือน เป็นเงิน 134,640  บาท 
(2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน อัตรา 9,180 บาท
ต่อเดือน เป็นเงิน  110,160  บาท 
(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 คน อัตรา คนละ 7,200 
บาทต่อเดือน  เป็นเงิน  1,036,800  บาท 
(4) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน อัตรา 7,200 บาท 
เป็นเงิน 86,400  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (ส านักปลัด) 
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 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  5,908,800  บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  3,479,040 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลในส านักปลัด ประจ าปีงบประมาณ 2566
จ านวน 9  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลประจ าปี โดยจ่าย
ให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา 
(3) หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน  1  อัตรา 
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1  อัตรา 
(5) นักวิชาการสุขาภิบาล จ านวน 1 อัตรา 
(6) นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
(7) นิติกร  จ านวน  1  อัตรา 
(8) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา 
(9) เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2559 (ส านักปลัด) 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน   
10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพและเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลในส านักปลัด และเงินเพ่ิมรายเดือน หรือค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) และค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างฯ ให้แก่ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 
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3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558 (ส านักปลัด) 
  เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  168,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จ านวน 1 
อัตรา 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) จ านวน 1 
อัตรา 
(3) หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจ าต าแหน่งใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2559 (ส านักปลัด) 
 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 311,640 บาท  เพ่ื อจ่ าย เป็ น
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า ในส านักปลัด ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 
อัตรา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 
เมษายน 2561 (ส านักปลัด) 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,860,120 บาท  เพ่ื อจ่ าย เป็ น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างในส านักปลัด จ านวน 12 อัตรา ดังต่อไปนี้ 
1) ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,428,120 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 8 อัตรา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และพร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนใหม่  
2) ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 432,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว  36 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 

2)หนังสือ... 
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2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว  81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (ส านักปลัด) 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 80,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 8 
อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปในส านักปลัด จ านวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 (ส านักปลัด) 
 งบด าเนินงาน รวม 3,125,500 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 510,000 บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 300,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณ ะกรรมการที่ ได้ รับแต่ งตั้ งตามกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจ าปี) 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลง
วันที่  12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.5/ว  85 ล งวันที่  6 กั นย ายน  2561 (บุ คคลหรือคณ ะกรรมการ )        
(ส านักปลัด) 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  20,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างในส านักปลัด ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ส านักปลัด) 
 ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลในส านักปลัด  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2561 (ส านักปลัด) 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า      
จ านวน 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติ ที่มีสิทธิ์ได้รับตามอัตรา
ที่ระเบียบฯ ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ส านักปลัด) 
 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด) 
 ค่าใช้สอย รวม 1,610,000 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  550,000 บาท  เพ่ื อจ่ าย เป็ น
ค่าจ้างเหมาบริการ ดังต่อไปนี้ 

1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล รวมถึงบุคคลที่องค์การบริหาร 

 
ส่วนต าบล... 
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ส่วนต าบลมอบหมายให้ไปประชุมหรือสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้

2) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ แผ่นพับ ฯลฯ หรือ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เกี่ยวกับงานต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3) ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จ าเป็นในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว จ านวน 350,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก เก็บขยะมูลฝอย ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างแรงงานรักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ ค่าล้างฟิล์ม ค่าล้างอัดขยาย ค่าจ้างพิมพ์ 
ค่าติดตั้งผ้าม่าน ค่าตกแต่งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมภายในและบริเวณ
โดยรอบส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2564 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 (ส านักปลัด)       
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน  80,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 30,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ซึ่ง
จ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งรวมถึง... 
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ซึ่งรวมถึงการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2) ค่าเลี้ยงรับรอง จ านวน 50,000 บาท  เพ่ือจ่ายในการประชุมสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563  (ส านักปลัด) 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ       
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ จ านวน 20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ พิธีเปิดอาคาร และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด   ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
 

เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 173 ล าดับที่ 10  
(ส านักปลัด) 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น (แทนต าแหน่งว่าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
สถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4049 ลงวันที่ 19 
กรกฎาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 172 ล าดับที่ 6 
(ส านักปลัด) 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
พนักงาน และลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 
2561 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 
(ส านักปลัด) 
  โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ 2566  จ านวน  240,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ จ านวน 2 คน ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ หมึก
ส าหรับเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
3) ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  หน้า 174 ล าดับที่ 19 
(ส านักปลัด)       
 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จ านวน  100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่ากิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง ค่าติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจ้าง
เหมาประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ประดับไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
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การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงาน
รัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 173 ล าดับที่ 12 
(ส านักปลัด) 
 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 450,000  บ า ท  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
อบรมส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 171 ล าดับที่ 3 
(ส านักปลัด) 
 โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วเคลื่อนที่  เพ่ือบริการประชาชน  
จ านวน 20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วเคลื่อนที่ เพ่ือบริการประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570 หน้า 107 ล าดับที่ 16 
 (ส านักปลัด) 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่า
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ ค่าซ่อมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น  
 

ตู้เก็บเอกสาร... 
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ตู้ เก็บ เอกสาร โต๊ะ เก้าอ้ี  และครุภัณฑ์ อ่ืนๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่องรถยนต์ต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วที่ช ารุด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด) 
 ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท 
 วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเสียบ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด)       
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ 

 
 

ค่าวัสดุ... 
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ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ 
สายไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด) 
  วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 50,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง กระจกเงา ถาด มีด หม้อ ตะหลิว เตา
ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติก
น้ าแข็ง ถังแก๊ส  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด)       
 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม 
เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็กเช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง  

 
 

สว่านมือ... 
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สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู 
นั่งร้าน น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อ
น้ าบาดาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  (ส านักปลัด) 
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถจักยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง รถน้ าอเนกประสงค์ 
และรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คิมล็อค แบตเตอรี่ 
ยางรถยนต์ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรค หม้อน้ ารถยนต์ ฟิล์มกรองแสง 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด) 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถจักยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง รถน้ าอเนกประสงค์ 
และรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
 

ค่าภาษี... 



 
   -34- 
 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี น้ ามันก๊าด  ก๊าซ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (ส านักปลัด) 
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นป้ายประกาศ
ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโพสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์
ซูม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด)       
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000  บ า ท   เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า วั ส ดุ
คอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ที่ราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท 
สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ คีย์บอร์ด   ตลับหมึก แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้ งจ่าย
จากเงินรายได ้

เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด)       
 วัสดุอื่น จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อ่ืน ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น มิเตอร์น้ า - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด – ปิดแก๊ส อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด) 
 ค่าสาธารณูปโภค รวม 575,500 บาท 
 ค่าไฟฟ้า จ านวน 360,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และค่าไฟฟ้าที่อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด) 
 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  จ านวน  12,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
น้ าประปา ค่าน้ าบาดาลส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  และที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 

1)ระเบียบ... 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
 (ส านักปลัด) 
  ค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน   12,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ
ส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
 (ส านักปลัด) 
  ค่าบริการไปรษณีย์   จ านวน   1,500   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ 
ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
(ส านักปลัด) 
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 180,000  บ าท   เพ่ื อจ่ าย
เป็นค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ส าหรับที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด) 
 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง จ านวน  10,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ระบบ CLOUD, 
HOSTING ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด) 
 งบลงทุน รวม 185,800 บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 185,800 บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน   จัดซื้อเก้าอ้ีเอนกประสงค์ – ชนิดหุ้มเบาะรองนั่ง
จ านวน 28,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเอนกประสงค์ – ชนิดหุ้มเบาะ
รองนั่ง จ านวน 30 ตัวๆ ละ 950 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) เก้าอ้ีเอนกประสงค-์ชนิดหุ้มเบาะรองนั่ง 
2) โครงขาเหล็กซุบโครเมี่ยม 
3) สีด า/น้ าตาล  
4) ขนาด (ก x ล x ส)  42 x 45 x 85 ซม. 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  (ส านักปลัด อบต.) 
 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามุม  จ านวน  5,600  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามุม จ านวน 1 ชุดๆ ละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

โดยมีคุณลักษณะ... 
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โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) โต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามุม ขนาด 60 x 80 x 75 ซม. 
2) หน้าโต๊ะปิดผิวด้วยเมลามีน หนา 25 มม. 
3) ทนความร้อน ความชื่น และรอยขีดข่วน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
3) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ (ส านักปลัด อบต.) 
 จัดซื้อโต๊ะท างานไม้  จ านวน   23,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานไม้ จ านวน 5 ตัวๆ ละ 4,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) ขนาด (ก x ย x ส)  60 x 120 x 75 ซม. 
2) ผลิตจากไม้โต๊ะ หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ า ทนความร้อน และ
รอยขีดข่วนได้ดี 
3) ลิ้นชักด้านขวา 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อกลิ้นชักท้ังชุด 
4) กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กท าสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ (ส านักปลัด อบต.) 
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน  จ านวน  12,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
5) ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 

1)หนังสือกรม... 
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ (ส านักปลัด อบต.) 
 จัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน – น้ าเย็น จ านวน  15,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้ท าน้ าร้อน – น้ าเย็น จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) ตู้กดน้ าดื่ม 2 ระบบ ส าหรับท าน้ าเย็นและน้ าร้อน 
2) ระบบคอมเพรสเซอร์ท าความเย็น – ร้อน รวดเร็ว ทันใจ 
3) ท าน้ าเย็นที่อุณหภูมิ 3 – 8 องศาเซลเซียส 
4) ท าน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 85 - 95 องศาเซลเซียส 
5) ถังน้ าเย็นผลิตโดยการปั๊มข้ึนรูป ปลอดภัยไร้สารตะก่ัว 
6) ตัวเครื่องด้านหน้าท าจากพลาสติกคุณภาพดี ปลอดภัย ทนทาน 
7) รองรับถังน้ าดื่มมาตรฐานได้พอสนิทดี ปลอดภัยในการกดน้ า 
8) ขนาด (ก x ล x ส) 30.50 x 38 x 108 ซม. 
9) สีขาว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ (ส านักปลัด อบต.) 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 88,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน
เสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 
GHz จ านวน 1 หน่วย 
 

หน่วยประมวล... 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ส านักปลัด)      
   จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จ านวน 8,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์( Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 

มีความเร็ว... 
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- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า
ต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเอง
ได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 
 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที ) จ านวน 
5,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเอง
ได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ส านักปลัด) 
 งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 
 เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 
 
 

เงินอุดหนุน... 
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 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
จ านวน 20,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 175 ล าดับที่ 21 (ส านัก
ปลัด) 
 โครงการจัดงานรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติฯ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา  จ านวน 25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติฯอ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 25,000 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 174 ล าดับที่ 16 
(ส านักปลัด) 
  งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 
  รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 
  รายจ่ายอื่น       
  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
จ านวน 20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น 
ค่าจ้างบริหารจัดการระบบต่างๆ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพ่ือเป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 173 ล าดับที่ 11 (ส านัก
ปลัด) 
 งานบริหารงานคลัง รวม 3,256,835 บาท 
 งบบุคลากร รวม 2,600,835 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,600,835 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1,560,220 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลในกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2566 
จ านวน 4  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลประจ าปี โดยจ่าย
ให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง          จ านวน  1  อัตรา 
(2) นักวิชาการพัสดุ                จ านวน  1  อัตรา 
(3) นักวิชาการเงินและบัญชี      จ านวน  1  อัตรา 

(4) นักวิชาการ... 
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(4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้      จ านวน  1  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2559 (กองคลัง) 
 เงิน เพ่ิมต่ าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน     
36,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพและเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
ในกองคลัง และเงินเพ่ิมรายเดือน หรือเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งด้านพัสดุ และค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างฯ ให้แก่ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558  (กองคลัง)       
 เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  42,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง ระดับต้น) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจ าต าแหน่งใหม่ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2559 (กองคลัง) 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 938,615  บ า ท   เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกองคลัง จ านวน  4 อัตรา ตลอดปีงบประมาณ 2566 
ดังต่อไปนี้ 
1) ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 

เพ่ือจ่ายเป็น... 
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     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนใหม่ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว  36 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว  81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (กองคลัง) 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไปในกองคลัง จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 (กองคลัง) 
 งบด าเนินงาน รวม 611,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 70,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล  รวมทั้งข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลที่ขอตัวมาช่ วยราชการ 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณ ะกรรมการที่ ได้ รับแต่ งตั้ งตามกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจ าปี) 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลง
วันที่  12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ) (กองคลัง) 

ค่าตอบแทน... 
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  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างในกองคลัง             
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองคลัง) 
 ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลในกองคลัง ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ ที่ก าหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2561 (กองคลัง) 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า       
จ านวน 30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงาน
ส่วนต าบลในกองคลัง ที่มีสิทธิ์ได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองคลัง)       
 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  จ านวน  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนต าบลในกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองคลัง) 
 ค่าใช้สอย   รวม 316,000  บาท   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  256,000 บาท  เพ่ื อจ่ าย เป็ น
ค่าจ้างเหมาบริการ ดังต่อไปนี้ 

1)ค่าธรรมเนียม... 
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1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา พนักงานส่วนต าบลในกอง
คลัง รวมถึงบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ไปประชุมหรือสัมมนาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ แผ่นพับ ฯลฯ หรือ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เกี่ยวกับงานต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3) ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จ าเป็นในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว จ านวน 216,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก เก็บขยะมูลฝอย ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างแรงงานรักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ ค่าล้างฟิล์ม ค่าล้างอัดขยาย ค่าจ้างพิมพ์ 
ค่าติดตั้งผ้าม่าน ค่าตกแต่งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมภายในและบริเวณ
โดยรอบส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2564 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563  (กองคลัง)       
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ       
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 

ในการเดินทาง... 
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ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน ลูกจ้างในกองคลัง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 
2561 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 (กองคลัง) 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่า
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอ้ี และครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
ฯลฯ ที่ใช้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วที่ช ารุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองคลัง) 
 ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 
 วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเสียบ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

2)หนังสือกรม... 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (กองคลัง) 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000  บ า ท   เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า วั ส ดุ
คอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ที่ราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท 
สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ คีย์บอร์ด  ตลับหมึก แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (กองคลัง) 
  ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
 ค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน   10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ 
ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองคลัง) 
 งบลงทุน รวม 45,000 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 

จัดซื้อตู้เก็บ... 
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 จัดซื้ อตู้ เก็บ เอกสารแบบกระจกบานเลื่ อน  ขนาด 4 ฟุต  จ านวน     
11,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 
ฟุต จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ตู้ท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.60 มิลลิเมตร 
2) มีบานประตูเปิด – ปิด เป็นบานกระจกรอบเหล็กจ านวน 2 บาน กระจกหนาไม่
น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 
3) กุญแจล็อคชนิดผังติดยึดกับบานประตู 
4) ชั้นวางเอกสารไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ท าด้วยเหล็ก สามารถปรับระดับได้ตามความ
ต้องการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ (กองคลัง) 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกน
เสมือน (16 Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo  
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 
GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
 

1)เป็นแผงวงจร... 
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1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics  
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State  
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองคลัง) 
 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จ านวน 4,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์( Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 

มีความเร็ว... 
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- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า
ต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเอง
ได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (กองคลัง) 
 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  รวม  200,980บาท งบ
บุคลากร รวม 200,980  บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 200,980 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน  200,980 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นในหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2566 จ านวน 1  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลประจ าปี โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จ านวน  1  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2559   (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม  150,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง... 
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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ       
 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จ านวน  150,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
พ.ศ.2553 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า165 ล าดับที่ 5 (ส านักปลัด) 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 300,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท 

ค่าตอบแทน... 
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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายแก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  หน้า 167 ล าดับ ที่ 20 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570 หน้า 167 ล าดับที่ 21 (ส านัก
ปลัด) 
 ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ       
 โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จ านวน 20,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่ วน
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ 

สิ่งพิมพ์... 
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สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 166 ล าดับที่ 17 (ส านัก
ปลัด) 
 ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 
 วัสดุเครื่องแต่งกาย  จ านวน   60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกาย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) เพ่ือใช้ในการฝึกหรือชุด
ปฏิบัติการ อปพร. ชุดปฏิบัติงาน และวัสดุอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หมวก เสื้อ กางเกง เข้มขัด รองเท้าหรือ
รองเท้าบู๊ต เสื้อกันฝน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
 

3)หนังสือกรม... 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 
29 มกราคมคม 2564 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 (ส านักปลัด) 
 วัสดุเครื่องดับเพลิง  จ านวน   50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ถังดับเพลิงชนิด
ต่างๆ วาล์วน้ าดับเพลิง สายส่งน้ า ข้อต่อ ท่อดูด ท่อแยก หัวฉีด และอุปกรณ์ประจ า
รถดับเพลิง ตลอดจนการตรวจเช็คสายดับเพลิง เติมสารเคมีดับเพลิง/โฟมดับเพลิง
ของรถดับเพลิง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2564  (ส านักปลัด) 
 วัสดุจราจร  จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร แผงก้ันจราจร ป้ายเตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร สติ๊กเกอร์
ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

2)หนังสือกรม... 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  (ส านักปลัด) ส าหรับแผนงานการศึกษาให้  นายอรุณ      
ชุ่มกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นผู้แถลงต่อไป  

รองนายก อบต.งิ้ว เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน 
 กระผม นายอรุณ  ชุ่มกลาง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว        
ขอแถลงรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเริ่มจากแผนการศึกษา ดังนี้ 
 แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,511,250 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,177,850 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,177,850 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  849,590 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ านวน 2 อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบลประจ าปี โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา 
อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1  อัตรา 
(2) นักวิชาการศึกษา         จ านวน  1  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  งินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  42,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจ าต าแหน่งใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

ค่าตอบแทน... 
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 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 286,260  บ า ท  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จ านวน  1 อัตรา ดังต่อไปนี้ 

1) ต าแหน่งพนักจ้างตามภารกิจ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนใหม่ โดยให้จ่ายค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ดังต่อไปนี้ 
      (1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา       จ านวน  1  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว  36 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว  81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  งบด าเนินงาน รวม 287,200 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 70,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล  รวมทั้งข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลที่ขอตัวมาช่วยราชการ 
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณ ะกรรมการที่ ได้ รับแต่ งตั้ งตามกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจ าปี) 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลง
วันที่  12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.5/ว 85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ) (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างในกองการศึกษา 

ศาสนาและ... 
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 ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการหรือใน
วันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
  ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่
พนักงานส่วนต าบลในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2561  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า       
จ านวน 10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงาน
ส่วนต าบลในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีสิทธิ์ได้รับตามอัตราที่ระเบียบ
ฯ ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนต าบลในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการ ดังต่อไปนี้ 

1)ค่าธรรมเนียม... 
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1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา พนักงานส่วนต าบลในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้ไปประชุมหรือสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

2) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ แผ่นพับ ฯลฯ หรือ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เกี่ยวกับงานต่างๆ ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

3) ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จ าเป็นในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว จ านวน 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก เก็บขยะมูลฝอย ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างแรงงานรักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ ค่าล้างฟิล์ม ค่าล้างอัดขยาย ค่าจ้างพิมพ์ 
ค่าติดตั้งผ้าม่าน ค่าตกแต่งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมภายในและบริเวณ
โดยรอบส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2564 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)       
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน  10,000 บ า ท  เ พ่ื อ
จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ  

และค่าใช้จ่าย... 
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และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ       
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน ลูกจ้างในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 
2561 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)       
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่า
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอ้ี และครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
ฯลฯ ที่ใช้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วที่ช ารุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

วัสดุส านักงาน... 
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 วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเสียบ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000  บ า ท   เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า วั ส ดุ
คอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ที่ราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท 
สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ คีย์บอร์ด ตลับหมึก แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  ค่าสาธารณูปโภค รวม 37,200 บาท 
  ค่าไฟฟ้า  จ านวน  24,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตาม... 



 
-62- 

 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล   จ านวน  6,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
น้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 7,200 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โทรภาพ โทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 งบลงทุน รวม 46,200 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,200 บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน       
 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก 2 บาน  จ านวน  13,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก 2 บาน จ านวน 2 หลังๆ ละ 
6,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โดยมีคุณลักษณะ... 
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โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) แบบกระจกใส 
2) ขนาดกว้าง 914 ม.ม.  ลึก 457 ม.ม.  สูง 1,830 ม.ม. 
3) บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยกุญแจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
3) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามุม  จ านวน  11,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามุม จ านวน 2 ชุดๆ ละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) โต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามุม ขนาด 60x80x75 ซม. 
2) หน้าโต๊ะปิดผิวด้วยเมลามีน หนา 25 มม. 
3) ทนความร้อน ความชื่น และรอยขีดข่วน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
3) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 22,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน
เสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

หน่วยประมวลผล... 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)       
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,955,755 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,261,180 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,261,180 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  707,980  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 2  อัตรา  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลประจ าปี โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

(1)ครู คศ.1 
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(1) ครู คศ.1      จ านวน  1  อัตรา 
(2) ครู คศ.2      จ านวน  1  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2559 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23 ลงวันที่ 7 
มิถุนายน 2561 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 21 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2347 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 26 ลง
วันที่ 27 ตุลาคม 2563  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 เงินวิทยฐานะ  จ านวน 42,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ
ให้แก่พนักงานส่วนต าบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 
(1) ครู คศ.2      จ านวน  1  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2559 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23 ลงวันที่ 7 
มิถุนายน 2561  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 451,200  บ า ท  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  4 อัตรา 
ดังต่อไปนี้ 

1) ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้  127,200 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 1 อัตรา ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และพร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
 

2)ต าแหน่ง... 
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2) ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่ วไป  ตั้ งไว้ 324,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 3 อัตรา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว  36 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว  81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จ าวน 1 
อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  งบด าเนินงาน รวม 2,164,975 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 752,175 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการ ดังต่อไปนี้ 

1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา พนักงานส่วนต าบลในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้ไปประชุมหรือสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

2) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ แผ่นพับ ฯลฯ หรือ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เกี่ยวกับงานต่างๆ ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

 
3)ค่าจ้างเหมา... 
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3) ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จ าเป็นในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล

งิ้ว จ านวน 130,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก เก็บขยะมูลฝอย ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างแรงงานรักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ ค่าล้างฟิล์ม ค่าล้างอัดขยาย ค่าจ้างพิมพ์ 
ค่าติดตั้งผ้าม่าน ค่าตกแต่งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมภายในและบริเวณ
โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2564 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)       
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ       
 โค รงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ ายก ารบ ริห ารสถาน ศึ กษ า  จ าน วน        
602,175บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือการพัฒนาในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน 

1) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 73 คน อัตราคนละ 21 บาท ต่อวัน จ านวน 245 วัน 
ตั้งไว้ 375,585 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 73 คน อัตราคนละ 21 
บาทต่อวัน จ านวน 245 วัน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามแพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
(2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 101 ล าดับที่ 9  

2) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ตั้งไว้  20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พาน้องชมสวนสัตว์และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  
- เป็นไปตามแพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
(2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
(4) ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 100 ล าดับที่ 3 

3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กส าหรับเด็กปฐมวัย(ค่ารายหัว) ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ตั้ งไว้  124,100 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กส าหรับเด็กปฐมวัย (ค่ารายหัว) ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วปีงบประมาณ 2566 ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคน
ละ 1,700 บาทต่อปี จ านวน 73 คน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามแพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
(2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
(3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546  
(4) ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 101 ล าดับที่ 7 

4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้  
82,490 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 73  
คน ตามรายการ ดังนี้  

4.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 14,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 14,600 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จ านวน 21,900 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 31,390 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
 
 

2)พระราชบัญญัติ... 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 
4) ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564   
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 103 ล าดับที่ 16 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ค่าวัสดุ รวม 1,412,800 บาท 
 วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  1,302,800  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว ที่จ าเป็นส าหรับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง กระจก เงา ถาด มีด หม้อ ตะหลิว เตาไฟฟ้า 
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถัง
แก๊ส  ฯลฯ ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ดังต่อไปนี้  
1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตั้งไว้  1,126,800 บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ รร.บ้านหนองม่วงใหญ่ รร.บ้านหนองม่วงหวาน รร.
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี รร.บ้านจอมศรี รร.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ รร.บ้านนา
ตะคุ และ รร.วัดหนองนา รวมทั้งสิ้น 588 คนอัตราคนละ 7.37 บาทต่อคน ต่อวัน 
จ านวน 260 วัน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 101 ล าดับที่ 10 
 

2)ค่าจัดซื้อ... 
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2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว ตั้งไว้ 140,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียน ให้กับ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 73 คน อัตราคนละ 
7.37 บาทต่อคนต่อวัน จ านวน 260 วัน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามแพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 101 ล าดับที่ 8 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)       
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็กเช่น ตลับเมตร 
ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู 
นั่งร้าน น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ าอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ท่อ
ต่างๆ หินคลุก อิฐ ปูนทราย เหล็ก ท่อระบายน้ า สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ ในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 

28 พฤษภาคม 2564  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
  วัสดุงิทยาศาสตร์... 
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 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ
(ปรอดวัดไข้) หน้ากากอนามัย ส าลี ผ้าพันแผล ยา เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 วัสดุการศึกษา จ านวน 20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา วัสดุสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้
หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  
สื่อการเรียนการสอนท าด้วยพลาสติก กระดานไวบอร์ด แปรงลบกระดานด า ชอล์ค 
ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริห ารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 วัสดุอื่น จ านวน 20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ที่จ าเป็นส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 

ระยะเวลาอันสั้น... 
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ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น เช่น ที่นอนเด็กเล็ก เสื้อกันเปื้อน แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน  ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 งบลงทุน รวม 60,000 บาท 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
 โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  60,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างห้องน้ า ศพด. แบบ 2 ห้อง ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6.00 ตาราง
เมตร งบประมาณ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 160 ล าดับที่ 148 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  งบเงินอุดหนุน รวม 2,469,600 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 2,469,600 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
  ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน  จ านวน  2,469,600 บ า ท  เ พ่ื อ
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและระดับ 

ประถมศึษา... 
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ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ รร.บ้านหนองม่วงใหญ่ รร.บ้านหนองม่วงหวาน รร.
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี รร.บ้านจอมศรี รร.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ รร.บ้านนา
ตะคุ  และรร.วัดหนองนา รวมทั้งสิ้น 588 คน อัตราคนละ 21 บาทต่อคนต่อวัน 
จ านวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 102 ล าดับที่ 11 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)       

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  รวม 975,000 บาท     
งบด าเนินงาน รวม  545,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 120,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เป็นค่าป่วยการ การ
ชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป ให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในเขตพ้ืนที่ของ อบต.งิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 
ตุลาคม 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่  
6 กุมภาพันธ์ 2563 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 
(ส านักปลัด) 
 ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ       
 โครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด  จ านวน  20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการโคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และค่า
อุปกรณ์ ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ 

เอกสาร... 
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เอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม โคราช
เมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 111 ล าดับที่ 20 (ส านัก
ปลัด) 
 โครงการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วน ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จ านวน  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการโครงการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  และโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว   ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง ประจ าปีงบประมาณ 
2566 เพ่ือด าเนินการออกรณรงค์และควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เช่น ฉีดพ่น ป้ายประชาสัมพันธ์ น้ ายาฉีดพ่น และค่าวัสดุ
ป้องกันอ่ืนๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 5 
ล าดับที่ 1  (ส านักปลัด)       
 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว จ านวน 80,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์
คัดแยกขยะในครัวเรือน และก าจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียกในครัวเรือน ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 109 ล าดับที่ 5 (ส านัก
ปลัด) 
 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จ านวน  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ 

สิ่งพิมพ์... 
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สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 108 ล าดับที่ 4 (ส านัก
ปลัด) 
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จ านวน  80,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 
30 บาท ตามจ านวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของจากการส ารวจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3)พระราชกฤษฎีกา... 
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3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 111 ล าดับที่ 18 (ส านัก
ปลัด) 
 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จ านวน  15,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจ
ข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีด าเนินการส ารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้ง
แรกภายในเดือนธันวาคม ครั้งที่สอง ภายในเดือนมิถุนายน และเบิกค่าตอบแทนให้
ผู้ปฏิบัติงานตามจ านวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง ของการส ารวจและขึ้น
ทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  หน้า 111 ล าดับที่ 19 (ส านัก
ปลัด) 
 ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 
 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 150,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ 

ตามปกติ... 
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ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควันใช้ส าหรับพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุง และแมลงต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เพ่ือจ่ายเป็นเครื่องวัดไข้ เครื่องวัดความดันโลหิต กระเป๋าใส่อุปกรณ์ ส าลี ผ้าก๊อต 
เวชภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 108 ล าดับที่ 1 (ส านัก
ปลัด) 
 งบลงทุน รวม 150,000 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท 
 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       
 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข    จ า น ว น
150,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงาน
สาธารณสุข จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 75,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตรา
การไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงท่ี 
2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวท าละลายอ่ืนๆ 
และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร  
3) ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ ามันเชื้อเพลิง และมี
ปริมาณบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 
4) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวห้องเผา
ไหม้ถึงปลายท่อพ่น 
 

5)ขนาดของละออง... 
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5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่
เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ าเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่
เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จากหัว
พ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับ
การรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)  
6) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพ่ือให้ได้ตาม
คุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน 
หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ (ส านักปลัด)       
  งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 
 เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 
 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 280,000 บาท 
   - เพ่ืออุดหนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ได้ด าเนินการตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตามบริบทของชุมชน/หมู่บ้าน เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  หน้า 111 ล าดับที่ 21 (ส านัก
ปลัด) 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม  30,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง... 
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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ       
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลงิ้ว (กิจกรรม
โรงเรียนผู้สู งอายุ ) อ าเภอห้วยแถลง ประจ าปีงบประมาณ 2566  จ านวน  
30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุและเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาตนเองการดูแลคุ้มครอง และพิทักษ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือส่งที่
ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  หน้า 175 ล าดับที่ 23 (ส านัก
ปลัด) 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,855,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม 701,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 701,000 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 199,000
 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลในกองช่าง ประจ าปี
งบประมาณ 2566 จ านวน 1  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลประจ าปี โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
(1) เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 
 

3)หนังสือส านักงาน... 
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3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2559  (กองช่าง) 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 466,000  บ า ท  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกองช่าง จ านวน   3 อัตรา ดังต่อไปนี้ 

1) ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 358,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และพร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนใหม่ โดยให้จ่ายค่าตอบแทน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า           จ านวน  1  อัตรา 
    (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  1  อัตรา 

2) ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่ วไป ตั้ งไว้ 108,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และพร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว  36 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว  81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (กองช่าง) 
  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 
อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปในกองช่าง จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558 
2) หนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558  (กองช่าง) 
 งบด าเนินงาน รวม 1,095,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 325,000 บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 250,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล  รวมทั้งข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลที่ขอตัวมาช่วยราชการ  

ค่าตอบแทน... 
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ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณ ะกรรมการที่ ได้ รั บแต่ งตั้ งตามกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจ าปี) 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลง
วันที่  12 กันยายน 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ) (กองช่าง)  
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  10,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างในกองช่าง ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองช่าง) 
 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบลในกองช่าง  ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ ที่
ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2561  (กองช่าง) 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า       
จ านวน 40,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงาน
ส่วนต าบล ในกองช่าง ที่มีสิทธิ์ได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  (กองช่าง) 

เงินช่วยเหลือ... 



 
    -84- 
 
 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนต าบลในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองช่าง) 
 ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  270,000 บาท  เพ่ื อจ่ าย เป็ น
ค่าจ้างเหมาบริการ ดังต่อไปนี้ 

1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 40,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา พนักงานส่วนต าบลในกอง
ช่าง รวมถึงบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ไปประชุมหรือสัมมนาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2) ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จ าเป็นในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว จ านวน 230,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก เก็บขยะมูลฝอย ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ า
ดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างแรงงานรักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ ค่าล้างฟิล์ม ค่าล้างอัดขยาย ค่าจ้างพิมพ์ 
ค่าติดตั้งผ้าม่าน ค่าตกแต่งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมภายในและบริเวณ
โดยรอบส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟรวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปาพร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆที่
จ าเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2564 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 

4)หนังสือกระทรวง... 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563  (กองช่าง)       
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ       
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน ลูกจ้างในกองช่าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 
2561 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 (กองช่าง) 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ ค่าซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ 
เก้าอ้ี และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ฯลฯ ที่ใช้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วที่ช ารุด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) 
 ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท 
 วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ทรัพย์สิน... 
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ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเสียบ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 150,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อ
แปลง ล าโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) 
 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็กเช่น ตลับเมตร 
ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู  

นั่งร้าน... 
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นั่งร้าน น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล 
ท่อต่างๆ หินคลุก อิฐ ปูน ทราย เหล็ก ท่อระบายน้ า สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ ในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) 
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถจักยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง และรถยนต์ที่ใช้
ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คิมล็อค แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรค หม้อน้ ารถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 70,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถจักยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง และรถยนต์ที่ใช้
ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 

ค่าติดตั้ง... 
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ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จารบี น้ ามันก๊าด  ก๊าซ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) 
  วัสดุคอมพิว เตอร์   จ านวน   20,000 บ าท  เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ที่ราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท 
สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์ คีย์บอร์ด ตลับหมึก แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) 
 งบลงทุน รวม 59,000 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท 
 ครุภัณฑ์การเกษตร       
 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน  15,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์ เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า บาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 11.50 นิ้ว 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ (กองช่าง) 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง... 
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 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       
 จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จ านวน 30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องตัดคอนกรีต จ านวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 9 แรงม้า สามารถปรับความลึกของใบตัดได้ พร้อม
ถังบรรจุน้ าหล่อเลี้ยงใบตัด 
2) ระบายความร้อนใบตัดด้วยน้ า 
3) ใบตดัคอนกรีตขนาด 14 นิ้ว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด  
 เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านักงบประมาณ (กองช่าง) 
 ครุภัณฑ์โรงงาน       
 จัดซื้อสว่านโรตารี่   จ านวน  5,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโร
ตารี่ 3 ระบบ ขนาด 720 วัตต์ จ านวน 1 เครื่องๆละ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ (กองช่าง) 
 ครุภัณฑ์ส ารวจ       
 จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จ านวน 9,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อ
วัดระยะทาง ขนาดเส้นรอบวง 1 เมตร มาตรวัดแสดงผลหน่วยเป็นเมตรสามารถวัด
ระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง จ านวน 1 เครื่องๆละ 9,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
2) จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ (กองช่าง) 

งานไฟฟ้า... 
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 งานไฟฟ้าและประปา รวม 150,000 บาท 
 งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 
 เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้าปักเสาพาดสาย และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่  ๑  – ๑๔ อ าเภอห้ วยแถลง        
จ านวน 150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขยายเขตบริการไฟฟ้าปักเสา
พาดสายและติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในเขต อบต.งิ้ว หมู่ที่ 1 - 14 อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 122 ล าดับที่ 1 , 2 และ 
หน้า 153 ล าดับที่ 116 (กองช่าง) 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม 250,000  บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ       
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพ่ือ
น าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
5) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 172 ล าดับที่ 5 
(ส านักปลัด)       
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จ านวน 240,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 105 ล าดับที่ 5 (ส านัก
ปลัด) 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานบริห ารทั่ ว ไป เกี่ ย วกับ ศาสนา วัฒ นธรรม  และนั นทนาการ              
รวม  20,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ       
 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว      
จ านวน 20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่ าใช้จ่ายใน
พิ ธี เปิ ดและปิ ดการฝึ กอบรม  ค่ าวั สดุ   เครื่ อ ง เขี ยน   และอุปกรณ์   ค่ า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 

4)ระเบียบ... 



 
   -93- 
 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 172 ล าดับที่  4 (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 410,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 410,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ       
 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ าเภอห้วยแถลง ประจ าปีงบประมาณ 
2566 จ านวน 70,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ าเภอห้วยแถลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เช่น ค่าจัด
ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์การฝึกซ้อม ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  หน้า 163 ล าดับที่ 2 (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ''งิ้วเกมส์'' ครั้งที่ 20 ประจ าปี
งบประมาณ 2566  จ านวน  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าหรือค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าป้ายชื่อหรือทีม 
 

ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของของรางวัล ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  หน้า 163 ล าดับที่ 1 (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท 
 วัสดุกีฬา  จ านวน   140,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ค่าจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
จ านวน 14 หมู่บ้าน และเพ่ือจัดเก็บไว้ใช้ส่วนกลางของส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว  ที่จ าเป็นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่ มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ 
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา ตาข่ายกีฬา 
ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล นกหวีด  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  หน้า 163 ล าดับที่ 4 (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ      
 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วประจ าปีงบประมาณ 2566  จ านวน  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว ประจ าปี 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 113 ล าดับที่  3 (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ส าหรับแผนงานอุตสาหกรรมและโยธามอบให้
นายอภิวัฒน์  ขันแข็ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นผู้แถลง
ต่อไป  

เลขานุการนายก อบต.งิ้ว เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน 
 กระผมนายอภิวัฒน์  ขันแข็ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

ขอแถลงรายงาน... 
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ขอแถลงรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเริ่มจากแผนงานอุตสาหกรรมและโยธามอบ 
ดังนี้ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 937,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม 937,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 937,000 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  679,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลในกองช่าง ประจ าปีงบประมาณ 2566 
จ านวน 2  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลประจ าปี โดยจ่าย
ให้กับพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน  1  อัตรา 
(2) นายช่างโยธา           จ านวน  1  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2559 (กองช่าง) 
 เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง ระดับต้น) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจ าต าแหน่งใหม่ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2559  (กองช่าง) 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000  บ า ท  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกองช่าง จ านวน  1 อัตรา ตลอดปีงบประมาณ 2566 
ดังต่อไปนี้ 

1) ต าแหน่งพนักจ้างตามภารกิจ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพร้อมทั้งเงิน 

 
ปรับปรุงอัตรา... 
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ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนใหม่ โดยให้จ่ายค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ดังต่อไปนี้ 
      (1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จ านวน  1  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว  36 ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว  81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  (กองช่าง) 
 งานก่อสร้าง รวม 6,628,800 บาท 
 งบลงทุน รวม 6,628,800 บาท 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,628,800 บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
 001.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายชูชีพ หิงไธสง ถึง สี่แยก
บ้านนายสมัย บุญญนวฤทธิ์ บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน   300,000 บ าท  เพ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ าด า เนิ น ก าร
ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายชูชีพ  หิงไธสง ถึง สี่แยกบ้านนายสมัย บุญญนว
ฤทธิ์ บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน 1 จุด รวม 6.00 ท่อน พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 9 
ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 
 002.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายชูชีพ  หิง
ไธสง ถึง สี่แยกบ้านนายสมัย บุญญนวฤทธิ์บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 99,400  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

ด าเนินการ... 
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ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายชูชีพ หิงไธสง ถึง สี่
แยกบ้านนายสมัย บุญญนวฤทธิ์ บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก  55.00 เมตร ถมดินหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ใช้ท่อ 
คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 50.00 เมตร บ่อพักฝาตะแกรง
เหล็ก จ านวน 5.00 บ่อ  งบประมาณ 99,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 9 
ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 
 003.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 
2 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  350,000 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงโดยการเปลี่ยนท่อเมน
ประปาใหม่  ท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  4 นิ้ว ระยะทางยาว 
780.00 เมตร และท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2 นิ้ว ระยะทางยาว 
520.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 350,000 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
10 ล าดับที่ 4 (กองช่าง) 
 004.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.123-08)  
สายบ้านหัวอ้อ ไปสระสี่เหลี่ยม บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา   จ านวน  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 

ก่อสร้างถนน... 
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ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.123-08) สายบ้านหัวอ้อ ไปสระ
สี่เหลี่ยม บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 190 ล าดับที่ 28 (กองช่าง) 
 005.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายไดทอง เครือผือ ถึง บ้าน
นายแดง ทิศกระโทก บ้านจอมศรี หมู่ที่  4 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา  จ านวน  113,000  บาท  เป็นจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงถนน 
คสล. สายบ้านนายไดทอง เครือผือ ถึงบ้านนายแดง ทิศกระโทก บ้านจอมศรี หมู่ที่ 
4 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 175.00 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 113,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
10 ล าดับที่ 6 (กองช่าง) 
 006.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายเลิศ     
นาเพชร บ้านจอมศรี หมู่ที่  4 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา      
จ านวน 111,900  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก ซอยบ้านนายเลิศ   นาเพชร บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  

ระยะทางรวม... 



 
   -100- 
 
ระยะทางรวมบ่อพัก  65.00 เมตร ถมดินหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ใช้ท่อ คสล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 60.00 เมตร บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก 
จ านวน 5.00 บ่อ พร้อมติดตั้ งป้ ายโครงการ จ านวน 1 ป้ าย งบประมาณ 
111,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
10 ล าดับที่ 7 (กองช่าง)  
 007.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายสงวน จงจิตชอบ ถึง บ้าน
นายประทีบ สงึมรัมย์ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา  จ านวน  125,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงถนน 
คสล. สายบ้านนายสงวน จงจิตชอบ ถึงบ้านนายประทีบ สงึมรัมย์ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 
4 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 125,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
10 ล าดับที่ 8  (กองช่าง) 
 008.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  400,000 บ า ท  เ พ่ื อ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างหอถังสูง(ถังแชมเปญ) 
ขนาดความจุ  20  ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
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งบประมาณ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ส านักทรัพยากรน้ าภาค 10 ก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
21 ล าดับที่ 4 (กองช่าง) 
 009.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจ าลอง แสงสนั่น ถึง บ้าน
นางมนเทียน สายทอง บ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 400,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านนายจ าลอง แสงสนั่น ถึง  บ้านนางมนเทียน สายทอง บ้านนา
ตะคุ หมู่ที่ 6 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 605.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 
400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
11 ล าดับที่ 10 (กองช่าง)       
 010.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า - ออก หมู่บ้านโนนรัง หมู่ที่ 7 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  210,000 บ า ท  เ พ่ื อ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า - ออก หมู่บ้านโนนรัง หมู่ที่ 7 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างซุ้มประตูเหล็ก ทาง เข้า - 
ออก หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 7.00  เมตร สูง 5.00 เมตร จ านวน 2 จุด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 210,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
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- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
13 ล าดับที่ 19  (กองช่าง) 
  011.โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น(นม.ถ.123-03) 
สายบ้านหนองนา หมู่ที่ 8 ถึง บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  จ านว   350,000 บาท   เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ าด า เนิ น การ
ปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น(นม.ถ.123-03) สายบ้านหนองนา หมู่ที่ 8 
ถึง บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 350,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 186 ล าดับที่ 9 (กองช่าง)
  012.โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  350,000 บ า ท  เ พ่ื อ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต าบล
งิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างหอถังสูง(ถังแชมเปญ) ขนาดความ
จุ 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 
350,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ส านักทรัพยากรน้ าภาค 10 ก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
13 ล าดับที่ 23 (กองช่าง) 
 013.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น(นม.ถ.123-10) บ้าน
หัวทะมวง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา  จ านวน 350,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น(นม.ถ.123-10) บ้านหัวทะมวง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านหัว
อ้อ หมู่ที่ 3 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลงง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 548.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 
350,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 187 ล าดับที่ 10 (กองช่าง)
 014.โครงการก่อสร้างถนนดินสาย รพ.สต.หนองนาพัฒนา ถึงบ้านเก่า 
บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
จ านวน 312,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนดินสาย รพ.สต.
หนองนาพัฒนา ถึงบ้านเก่า บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร 
ถมดินสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,224 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 312,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
14 ล าดับที่ 25  (กองช่าง) 
 015.โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้าน น.ส.นริศา สมมะเริง ถึง สุดเขต
แดนป่าช้า บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่  11 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา  จ านวน  87,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนดิน
จากบ้าน น.ส.นริศา สมมะเริง ถึง สุดเขตแดนป่าช้า บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร ถมดินสู ง เฉลี่ ย  0.95 เมตร ปริมาตรดิน ไม่น้ อยกว่ า 
1,268.25 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 87,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
14 ล าดับที่ 26  (กองช่าง) 
 016.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน น.ส.วัชราภรณ์ โพธา ถึง อ่าง
เก็บน้ า บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 12 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   
จ านวน 300,000  บาท  เป็นจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน 
น.ส.วัชราภรณ์ โพธา ถึง อ่างเก็บน้ า บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 12 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
14 ล าดับที่ 27 (กองช่าง) 

017.โครงการ...
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 017.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่  13          
ถึง หนองม่วงหวาน หมู่ที่  2 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   
จ านวน 300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 13 ถึง หนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 187 ล าดับที่ 11 (กองช่าง) 
 018.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  350,000 บ า ท   เป็ น
จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองม่วงงาม หมู่
ที่ 14 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงโดยการเปลี่ยนท่อ
เมนประปาใหม่ - ท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทางยาว 
780.00 เมตร และท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2 นิ้ว ระยะทางยาว 
520.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 350,000 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 162 ล าดับที่ 159 (กอง
ช่าง) 
 019.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 330,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

ค่าด าเนินการ... 
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ค่าด าเนินการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน ขนาดกว้าง 
5.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60.50 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 330,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 
15 ล าดับที่ 34   (กองช่าง)       
 020.โครงการก่อสร้างห้องน้ าโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล
งิว้ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 500,000  บาท   เพ่ือจ่ าย
เป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ าโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างห้องน้ า ชาย – หญิง แบบ 
6 ห้อง พร้อมห้องน้ าคนพิการ จ านวน 1 ห้อง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
11.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 38.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 160 ล าดับที่ 147 (กอง
ช่าง) 
 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกและลูกรัง ภายในหมู่บ้านและ
ระหว่ างห มู่ บ้ าน  เขตองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน  ต าบ ล งิ้ ว  อ า เภ อห้ วยแถล ง             
จ านวน 990,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
 

และลูกรัง... 
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และลูกรังหรือถนนอ่ืนๆ ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง ที่เกิดการช ารุดและ
จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดังเดิม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 89 ล าดับที่ 22 (กองช่าง) 
 แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ       
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จ านวน 50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว ในการด าเนินการจัดกิจกรรม เช่น การท าการเกษตรตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมโครงการโคกหนองนาโมเดล การแปร
รูปพืช สมุนไพรต่างๆ การปลูกพืชผักสวนครัว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 
 

4)ระเบียบ... 
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  หน้า 120 ล าดับที่ 36 (ส านัก
ปลัด) 
 โครงการสวนสวยด้วยมือเราตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการสวนสวยด้วยมือเราตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง ในการส่งเสริมการปลูกผัก สมุนไพร เพาะพันธุ์ต้นไม้ เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 6 
ล าดับที่ 2  ส านักปลัด) 
 ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
 วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ 

ขึ้นใหม่... 
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ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น 
- เคียว สปริงเกอร์(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน
ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน(ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัด
ต้นไม้ ฯลฯ 
- ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธ์สัตว์ปีก
และสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ พืช เช่น ใบมีด 
เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (ส านักปลัด) 
 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ       
 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  จ านวน   20,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ดังนี้ 

1) กิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชินี  และพระบรมวงศานุวงศ์ 
และในวันส าคัญต่างๆ  

2) กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชินี  และพระบรมวงศานุ
วงศ์ และในวันส าคัญต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  หน้า 169 ล าดับที่ 4 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570  หน้า 169 ล าดับที่ 3 (ส านัก
ปลัด)       
 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)
จ านวน 30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) เพ่ือด าเนินการส ารวจ รวบรวม จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 

3)พระราชกฤษฎีกา... 
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3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 หน้า 170 ล าดับที่ 8 (ส านัก
ปลัด) 
 แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 190,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 
 ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
 วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเสียบ
กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เอกสารแบบ
พิมพ์ ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์สลิป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (กองช่าง) 
 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาของ
กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  

สิ่งของที่ใช้... 
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สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น เช่น ค่าผงเคมี สารส้ม ปูนขาว คลอรีนและ เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง) 
 วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ในกิจการประปา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ท่อ
ประปา มาตรวัดน้ า มาตรวัด น้ าจากหอถัง มาตรจ่ายน้ าประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองช่าง)       
 ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 
 ค่าไฟฟ้า จ านวน 60,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (กองช่าง) 

งบลงทุนรวม... 
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 งบลงทุน รวม 100,000 บาท 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
 โครงการก่อสร้างเพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ าประปา ภายในหมู่บ้าน
หนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา (ส าหรับจุด
ที่มีผู้ขอใช้น้ า) จ านวน 100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา วาง
ท่อเมนจ่ายน้ าประปา ภายในหมู่บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา ส าหรับจุดที่มีผู้ขอใช้น้ า(ตามแบบแปลนที่ อบต.งิ้ว  
ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  (กองช่าง) 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  190,000 บาท แยกเป็น 
งบด าเนินงาน  เป็นเงิน 90,000 บาท 
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
 วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเสียบ 
 

กระดาษ... 
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กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เอกสารแบบ
พิมพ์ ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์ สลิป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (กองช่าง) 
 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น เช่น ค่าผงเคมี สารส้ม ปูนขาว คลอรีนและ เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 (กองช่าง) 
 วัสดุอื่น จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ท่อประปา มาตรวัดน้ า มาตรวัด น้ าจากหอถัง 
มาตรจ่ายน้ าประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
 

1)ระเบียบ... 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) 
 ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท  
 ค่าไฟฟ้า จ านวน 60,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564  (กองช่าง) 
 งบลงทุน  เป็นเงิน 100,000 บาท 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 100,000 บาท 
 โครงการก่อสร้างเพ่ือขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ าประปา ภายในหมู่บ้าน
หนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา (ส าหรับจุด
ที่มีผู้ขอใช้น้ า) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา วางท่อเมนจ่ายน้ าประปา ภายใน
หมู่บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ส าหรับจุดที่มีผู้ขอใช้น้ า(ตามแบบแปลนที่ อบต.งิ้ว  ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 (กองช่าง)  

ประธานสภาฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วว่าขณะนี้ เวลา      
12.00 น.  ขอหยุดพักการประชุมสภา เพ่ือรับประทานอาหารและขอนัดประชุม
ในภาคบ่ายเวลา เวลา  13.00  น. 

 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุมฯ    รับทราบ  
 
 

     (หยุดพักรับประทำนอำหำร  12.00-13.00น.)   
                                เริ่มประชุมสภำ ฯ เวลำ  13.00 น. 
 
ประธำนสภำฯ ขอด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่  3 

ประจ าปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1  ต่อจากเม่ือเช้า ที่ค้างการพิจารณาตามล าดับ 
ระเบียบวำระท่ี 5 (ต่อ)          
นายก อบต.งิ้ว เรียนประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ทุกท่าน 
  ในรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้ตั้งประมาณการรายรับ
และตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ เป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุลคือรายรับ
เท่ากับรายจ่าย 

ประธานสภาฯ                      เมื่อท่านนายกและคณะผู้บริหารได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2566 สมาชิกสภาก็ได้ทราบทั้งด้านรายรับและรายจ่ายไปเรียบร้อย
แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้ยกมือขออภิปราย ทั้งสนับสนุนหรือตั้งข้อสงเกตได้
ก่อนที่จะลงมติเห็นชอบ ในวาระที่หนึ่ง  ขั้นรับหลักการแห่งร่าง กระผมอยากให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ตรวจสอบชื่อโครงการของแต่ละ
หมู่บ้านให้ถูกต้องเพราะถ้าหากร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เห็นชอบและนายอ าเภอ
อนุมัติแล้ว หากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องขออนุมัติแก้ไข/เปลี่ยนแปลง อีก 
อาจจะท าให้การบริหารงบประมาณล้าช้าได้  ดังนั้น กระผมจะให้ท่านสมาชิก
อภิปรายโดยเริ่มจากหมู่ที่  1  ก่อน เชิญครับ 

 
สมาชิกสภาฯ      กระผมนาย นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

หมู่ที่ 1  บ้านหนองม่วงใหญ่ ตามที่ท่านผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 ส าหรับหมู่ที่ 1  ไม่มีโครงการที่ตกหล่น มี
ครบถ้วนทุกโครงการ จึงขอขอบคุณ และสนับสนุนการจัดท าข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  

สมาชิกสภาฯ       กระผม นายอนันต์  ปรีชายุทธ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 2     
บ้านหนองม่วงหวาน  ตามท่ีท่านผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ส าหรับหมู่ที่ 2 ไม่มีโครงการที่ตกหล่น มีครบถ้วนทุก
โครงการ จึงขอขอบคุณ และสนับสนุนการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  

สมาชิกสภาฯ       ดิฉันนางสาวบัวผัน  ค าจันทร์วงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว      
หมู่ที่ 3  บ้านหัวอ้อ ตามที่ท่านผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ส าหรับหมู่ที่ 3 ไม่มีโครงการที่ตกหล่น มีครบถ้วนทุก 

 
โครงการ... 



 
-117- 

 
    โครงการ จึงขอขอบคุณ และสนับสนุนการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  
สมาชิกสภาฯ       กระผมนายวิโรจน์  แก้วไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 5     

บ้านใหม่พุทไธจารย์  ตามที่ท่านผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ส าหรับหมู่ที่ 5 ไม่มีโครงการที่ตกหล่น มีครบถ้วนทุก
โครงการ จึงขอขอบคุณ และสนับสนุนการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  

สมาชิกสภาฯ       กระผม นายสมชิต  เกียงวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 7     
บ้านโนนรัง  ตามที่ท่านผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2566 ส าหรับหมู่ที่  7 ไม่มีโครงการที่ตกหล่น มีครบถ้วนทุก
โครงการ จึงขอขอบคุณ และสนับสนุนการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  

สมาชิกสภาฯ      กระผมนายบุญยุด  จับโจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 13    
บ้านหนองลุมปุ๊ก ตามที่ท่านผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ส าหรับหมู่ที่ 13 ไม่มีโครงการที่ตกหล่น มีครบถ้วน
ทุกโครงการ จึงขอขอบคุณ และสนับสนุนการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  

สมาชิกสภาฯ       กระผมนายอาทร  พิมพ์การ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 10    
บ้านหัวทะมวง ตามที่ท่านผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ส าหรับหมู่ที่ 10  ไม่มีโครงการที่ตกหล่น มีครบถ้วน
ทุกโครงการ จึงขอขอบคุณ และสนับสนุนการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  

ประธานสภาฯ     ท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายทั้งสนันสนุน  และได้เสนอแนะเป็นเวลา
พอสมควรและไม่มีผู้ใดเสนอขออภิปรายอีก และท่านสมาชิกครบถือว่าครบองค์
ประชุม กระผมจึงจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ในวาระขั้นรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ    มีมติเห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่หนึ่ง  ด้วย
คะแนนเสียง 14 เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมสภาได้พิจารณารับหลักการแห่งร่างฯ ในวาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 
ต่อไปจะต้องให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49 
ก าหนดไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 
ภายในระยะ... 
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   ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปร
ญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่
สองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วย
วาจาได ้

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือพิจารณาร่วมกันเพ่ือด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 และข้อ 105 (3) 
ภ าย ใต้ ข้ อบั งคั บ ข้ อ  1 0 3  และข้ อ  1 0 4  รายละ เอี ยดของระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ขอให้ฝ่ายเลขาได้ชี้แจง ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ต่อไป
ครับ 

เลขานุการสภาฯ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ในวันนี้ การพิจารณาในวาระที่ 1 คือ  
“ขั้นรับหลักการแห่งร่าง” ซึ่งสภาได้ยกมือเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างฯ ไปแล้ว
ด้วยมติเป็นเอกฉันท ์

    ดังนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 45 วรรคสาม ซึ่งก าหนดไว้
ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
นั้น ประกอบกับข้อ 49 วรรคแรกของระเบียบดังกล่าวนี้ก าหนดไว้ว่า “ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญั ตติต่อคณะกรรมการแปรญั ตติด้ วย จึ งขอให้
ประธานสภาได้ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เรียนเชิญท่านประธานค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมสภาได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติติคณะกรรมการ
แปรญัตติว่าจะเป็นวันใด ระยะเวลาใด ขอให้ยกมือเสนอได้ 

สมาชิกสภาฯ   ผู้เสนอ  นายบัวพา  บุตรเจริญ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว     
หมู่ที่ 4  บ้านจอมศรี  ได้เสนอวันและเวลาเสนอค าแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 
3 ,4,5  สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ก าหนดไว้  3 วัน       
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ผู้รับรองคนที่... 
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    ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายนายวิโรจน์  แก้วไทย  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่  5  บ้านใหม่ พุทไธจารย์  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  
นครราชสีมา 

   ผู้รับรองคนที่สอง  นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว  หมู่ที่ 1 บ้านหนองม่วงใหญ่  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา 

ประธานสภาฯ   ได้ถามสมาชิกสภาว่ามีผู้ใดจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่อย่างไร 
ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มีใครเสนออีก 
ประธานสภาฯ  เมื่อมามีผู้เสนออีก  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า

แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเริ่มวันที่ 3,4 และวันที่ 5  สิงหาคม 
2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว  ว่าเห็นด้วยกับค าเสนอนี้หรือไม่   โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุมสภาฯ  คะแนน....14......เสียงมีมติเป็นเอกฉันท์ในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เริ่มวันที่ 3,4 และวันที่ 5 สิงหาคม 2565              
ต้ังแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. ให้คณะกรรมการแปรญัตติมารับค าแปร
ญัตติฯ    ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

ประธานสภาฯ   ในญัตติต่อไปจะต้องให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้พิจารณาร่วมกันอีกครั้ง เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ส่วนรายละเอียดขอให้ฝ่ายเลขาน าชี้แจงต่อที่
ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนดไว้ 

เลขาสภาฯ   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 ซึ่ง
ก าหนดไว้ว่า “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (๓) 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   และคณะกรรมการแปรญัตติร่ าง
ข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และเพ่ือให้
เป็นไปตาม ข้อ 103 (1) “คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น
มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และ ข้อ  107 ภายใต้ข้อบังคับ 
103  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหริอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาขิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับ
รอง  การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

    ดังนั้นจึงขอให้ประธานสภาได้ให้สมาชิกสภาได้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ไว้ตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้ต่อไปค่ะ 

 
ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   ต่อไปให้สมาชิกสภาได้ยกมือเสนอขอก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำรแปร

ญัตติว่าจะก าหนดที่คน ซึ่งเสนอจ านวนได้ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  
เชิญเสนอได้ครับ 

สมาชิกสภาฯ   ผู้เสนอคนที่หนึ่ง  นายสมวงษ์  ทองผ่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน     
ต าบลงิ้ว   หมู่ที่  11 บ้ านหนองนาพัฒนา  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้ วยแถลง       
จังหวัดนครราชสีมา  

     เสนอ   ให้มีคณะกรรมการฯ ข้อ 103 (1)   จ านวน  3  คน 
    ผู้รับรองคนที่หนึ่ง นายกฤษฎา  แบนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  นครราชสีมา 
    ผู้รับรองคนที่สอง นายมนัส  มะลังศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว หมู่ที่ 6 บ้านนาตะคุ  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  นครราชสีมา 
ประธานสภาฯ   ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากที่ได้เสนอมา

หรือไม่อย่างไร 
ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเป็นอย่างอ่ืนกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 

การก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน     3  คน ตามท่ีเสนอ โปรด
ยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  คะแนน    1 4   เสี ย ง ...มี มติ เป็ น เอกฉันท์ ในการก าหนดจ าน วน
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน    3  คน 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมสภาได้เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว 
ต่อไปจึงขอให้สมำชิกสภำได้เสนอชื่อ – สกุล ผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปร
ญัตติจ ำนวนทั้ง 3 คน ตามที่สภาก าหนดไว้  โดยให้เสนอกรรมการแปรญัตติ
เลือกทีละคน เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง เชิญเสนอครับ 

สมาชิกสภาฯ   ผู้เสนอคนที่หนึ่ง   นายสมวงษ์  ทองผ่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาพัฒนา ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา   

                                  เสนอ  นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว        
หมู่ที่ 1  บ้านหนองม่วงใหญ่  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  เป็นกรรมการแปร
ญัตติ    คนที่หนึ่ง 

    ผู้รับรองคนที่ หนึ่ง   นายอนันต์  ปรีชายุทธ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่ 2  บ้านหนองม่วงหวาน ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา 

    ผู้รับรองคนที่ สอง   นายเทอดศักดิ์  น้อยนามสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่  12  บ้านโนนงิ้ว ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา 

ประธานสภาฯ   ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอสมาชิกเพ่ิมหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ   ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม 
 

ประธานสภาฯ...  
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ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งเพ่ิม จะขอ

มติที่ประชุม ให้เห็นชอบให้นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่  1 บ้านหนองม่วงใหญ่  เป็นกรรมการแปรญัตติ        
คนที่หนึ่ง โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ คะแนน 14 เสียง ให้นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญ
มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่  1 บ้านหนองม่วงใหญ่       
เป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่หนึ่ง  

ประธานสภาฯ   ต่อไปจึงขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อ – สกุล ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่สอง   เชิญเสนอครับ 

สมาชิกสภาฯ   ผู้เสนอคนที่สอง   นายสมชิต  เกียวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ที ่7 บ้านโนนรัง ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

                                  เสนอ   นายวิโรจน์  แก้วไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว        
หมู่ที่ 5  บ้านใหม่พุทไธจารย์  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  เป็นกรรมการแปร
ญัตติคนทีส่อง 

    ผู้รับรองคนที่ หนึ่ง   นายบุญยุด  จับโจร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน
ต าบ ล งิ้ ว  ห มู่ ที่  1 3  บ้ าน ห น อ งลุ ม ปุ๊ ก ต าบ ล งิ้ ว   อ า เภ อห้ ว ย แถ ล ง              
จังหวัดนครราชสีมา 

    ผู้รับรองคนที่ สอง   นายอาทร  พิมพ์การ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบ ล งิ้ ว  ห มู่ ที่  1 0  บ้ าน หั ว ท ะม ว ง  ต าบ ล งิ้ ว   อ า เภ อ ห้ ว ย แ ถ ล ง                
จังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาฯ   ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอสมาชิกเพ่ิมหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ   ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่สองเพ่ิม จะขอ

มติที่ประชุม ให้เห็นชอบให้นายวิโรจน์  แก้วไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว  หมู่ที่  5  บ้านใหม่พุทไธจารย์  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สอง    
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ คะแนน 14 เสียง ให้นายวิโรจน์  แก้วไทย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  หมู่ที่  5  บ้านใหม่พุทไธจารย์          
เป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่สอง  

ประธานสภาฯ   ต่อไปจึงขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อ – สกุล ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่สำม   เชิญเสนอครับ 

สมาชิกสภาฯ   ผู้เสนอคนที่สาม   นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว หมู่ที่  1  บ้ านหนองม่วงใหญ่  ต าบลงิ้ว   อ าเภอห้วยแถลง       
จังหวัดนครราชสีมา 

                                  เสนอ   นายบัวพา  บุตรเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว        
หมู่ที่ 4  บ้านจอมศรี  ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  เป็นกรรมการแปรญัตติ    
คนทีส่าม 

 
ผู้รับรอง... 
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    ผู้รับรองคนที่ หนึ่ง   นายสมวงษ์  ทองผ่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้ว  หมู่ ที่  11  บ้ านหนองนาพัฒ นา ต าบลงิ้ว   อ า เภอห้ วยแถลง         
จังหวัดนครราชสีมา 

    ผู้รับรองคนที่ สอง   นายมนัส  มะลังศรี สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลงิ้ว หมู่ที่ 6  บ้านนาตะคุ ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประธานสภาฯ   ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอสมาชิกเพ่ิมหรือไม่ 
ที่ประชุมฯ   ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่สามเพ่ิม จะขอ

มติที่ประชุม ให้เห็นชอบให้นายบัวพา  บุตรเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว  หมู่ที่ 4  บ้านจอมศรี  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สาม โปรดให้
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ คะแนน 14 เสียง ให้นายบัวพา  บุตรเจริญ 
ส ม าชิ ก ส ภ าอ งค์ ก ารบ ริ ห า รส่ ว น ต าบ ล งิ้ ว   ห มู่ ที่  4   บ้ าน จ อม ศ รี                 
เป็นกรรมกำรแปรญัตติคนที่สำม 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมสภาได้เสนอชื่อ – สกุล สมาชิกครบจ านวน 3 คน ตามที่สภา
ก าหนดเรียบร้อยและไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมจึงถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 3 คน 

   ได้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมแปรญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  
   และได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ในวันที่ 3 – 5  สิงหาคม 2565  
   เวลา 08.30 – 16.30 น.ของทุกวัน 

ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   ได้กล่าวให้ที่ประชุมสภาทราบว่า การท าหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ

ข้อบัญญัติครั้งนี้ต้องเป็นไปตาม ข้อ 109 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
 ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ. 2554 ก าหนดไว้ว่า “กำรนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมกำรสภำ
ท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้ำที่ของเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภา
 ท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะนั้นๆ  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  มติ
ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมากกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด ดังนั้น เลขาสภาจะได้ส่งหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการจาก
 กรรมการทั้งสามคนและและเพ่ือก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่ขอส่งค าแปรญัตติให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณาจะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือต่อไป ส่วนในเรื่องการขอเสนอ
การแปรญัตติขอให้ท่านเลขานุการสภาชี้แจ้งครับ 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

           ข้อ 59 การแปร... 
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     ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอ

ลดรายจ่ายหรือขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

     ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 
วรรคหนึ่ง 

     ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้ค ารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

     ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

      (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
      (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
     ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ งหรือไม่  ให้

ประธานสภาท้องเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
     ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ

ขอให้ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
หรือไม่หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจาณาก่อนรับหลักการ ต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่
ประชุม 

ที่ประชุมสภาฯ     รับทราบ  
ประธานสภาฯ  5.3 ญัตติ  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ

ปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ที่  ๕.3 กระผมขอเสนอร่างต่อที่ประชุมสภาก่อนมีมติ
ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ  เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกท่าน 
  เรื่องเดิม 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ได้ด าเนินการก าหนดสมัยประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดสมัยประชุมได้สองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกิน   สี่สมัย  

ข้อเท็จจริง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ว4995 ลงวันที่ 25 

สิงหาคม 2563 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง... 
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เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 117 วรรคสี่ โดยให้สภาท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภา
ท้องถิ่น 

ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง                                                                            
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ 

เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และเกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน จึงเห็นควรน าเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว เพ่ือขอความเห็นชอบให้ประชาชนสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ต่อไป 

    ตามที่ได้อ่านประกาศร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม    ไม่มีข้อสงสัยหรืออภิปราย 
ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแนะอย่างอ่ืนอีก เกี่ยวกับร่างระเบียบว่า

ด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว  กระผมจะขอมติเห็นชอบร่างดังกล่าว เพ่ือจะได้ประกาศใช้ต่อไปโปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ คะแนน.....14... เสียง ให้ประชาชนเข้า
ฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

ประธานสภาฯ  5.4 ญัตติ  การด าเนินกิจการประปาหมู่บ้านโดยคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปา    ของการประปาจ านวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 
2 ,บ้านใหม่พุทจารย์  หมู่ที่ 5 และบ้านดอนทะยูง  หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  5.4 
ขอให้ฝ่ายผู้บริหารเป็นผู้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภาก่อนมีมติต่อไป 

นายก อบต.งิ้ว  ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
เรื่องเดิม 
ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ใช้น้ าบ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่  2 , บ้านใหม่พุทไธจารย์        
หมู่ที่ 5 และบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9  ได้มีการด าเนินการจัดท าร่างข้อบังคับหมู่บ้าน 

 
 

ว่าด้วยการ... 
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ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาประปาและการคัดเลือกคณะกรรมการ 
ซึ่งเป็นไปตามมติท่ีประชุมของกลุ่มผู้ใช้น้ าแห่ง นั้นๆ  

    ข้อเท็จจริง 
 เนื่องด้วย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารจัดการและการ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 ได้ก าหนดแนวทางการบริหารกิจการ
และการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถให้บริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพและเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้ประชาชนร่วม
รับผิดชอบบริหารกิจการและบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้านด้วยตนเอง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจัดให้มี
การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 3 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2  บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 และบ้านดอนทะ
ยูง หมู่ที่ 9  เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ต่อไป 

ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง                                                                            
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารจัดการและการ

บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548  
2.แนวทางการปฏิบัติในการจัดบริการระบบน้ าสะอาด ของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ 
เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควร

พิจารณาดังนี้  
1.รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือขออนุมัติจัดให้มีการ

บริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองม่วงหวาน 
หมู่ที่  2 , บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 และบ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9  ซึ่งมีแนว
ทางการบริหารจัดการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้     

1.1 การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปา ด าเนินการ
บริหารจัดการ 

1.2 การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน โดย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือขอความเห็นชอบร่าง
ข้อบังคับหมู่บ้านว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาประปา ดังนี้  

2.1 ร่างข้อบังคับ... 
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2.1 ร่างข้อบังคับหมู่บ้าน ว่าด้วยการบริหารกิจการและการ
บ ารุงรักษาประปาหมู่บ้านพ.ศ.2565 บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่  2 ต าบลงิ้ว  
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  

2.2 ร่างข้อบังคับหมู่บ้านว่าด้วยการบริหารกิจการและการ
บ ารุงรักษาประปาหมู่บ้านพ.ศ.2565  บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่  5 ต าบลงิ้ว  
อ าเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา  

2.3   ร่างข้อบังคับหมู่บ้านว่าด้วยการบริหารกิจการและการ
บ ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2565  บ้านดอนทะยูง  หมู่ที่ 9 ต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อม
หนังสือนี้) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบต่อ
สภาองค์การ   บริหารส่วนต าบลงิ้วต่อไป 

ประธานสภาฯ เมื่อท่านผู้บริหารได้แถลงตามญัตติ  การด าเนินกิจการประปาหมู่บ้านโดยคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปา    ของการประปาจ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
หนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ,บ้านใหม่พุทธจารย์  หมู่ที่ 5 และบ้านดอนทะยูง     หมู่ที่ 
9 ตามรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  5.4  ให้ท่านสมาชิกได้ดู
ในข้อบังคับหมู่บ้านว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้านทั้ง 
3 หมู่  ว่าถูกต้องหรือไม่  การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริหารเหมาะสมตาม
สถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมไม่มีข้ออภิปรายและเสนอแนะเพ่ิมเติม   ผมจะขอมติเห็นชอบตามญัตติ

ดังกล่าวเลยนะครับ   โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ คะแนน.....14... เสียง   
ระเบียบวาระท่ี 6          เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ              ได้ถามที่ประชุมสภาว่ามีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมสภาวันนี้มีข้อ

ราชการน าเรียนปรึกษาหารือที่ประชุมสภาในวันนี้ ก็ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุมฯ       ไม่มี 
ประธานสภาฯ              เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อราชการปรึกษาหารือและการประชุมสภาได้ประชุมมาจนครบ

ตามระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

                              

     เลิกประชุมเวลา  ๑5. 3๐  น. 
  

 ลงชื่อ      จทุามาศ  รัตนตรัยวงค์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                   ( นางสาวจุทามาศ  รัตนตรัยวงค์) 
           ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

ลงชื่อ... 
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          ลงชื่อ      ธันยทรัพย์    อ่ิมพรมราช   ผู้บันทึกการประชุม 
                   ( นางธันยทรัพย์    อ่ิมพรมราช) 
       ต าแหน่ง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
  ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 โดยได้ท าการตรวจรับรองความ
ถูกต้อง  การจดบันทึกในวันที่  2 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ ว      
จ านวน  127  หน้า พร้อมได้ลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว 

 
ลงชื่อ    บัวผัน  ค าจันทร์วงค์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นางสาวบัวผัน  ค าจันทร์วงค์    ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

ลงชื่อ   เทอดศักดิ์  น้อยนาม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายเทอดศักดิ์  น้อยนาม ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

ลงชื่อ       อนันต์  ปรีชายุทธ   ชุ่ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายอนันต์  ปรีชายุทธ  ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ       กฤษฎา  แบนกลาง   ชุ่ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายกฤษฎา  แบนกลาง   ) 
           ต าแหน่ง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ       ธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา ชุ่ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายธนธัช  ใหม่เลิศบุญมา ) 
           ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2565 

 
ลงชื่อ     หนุ่ย  คมไธสง        

                  ( นายหนุ่ย  คมไธสง ) 
     ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 


