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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
 

                     บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยนอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะ
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะ     
กำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้   

 1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
    ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมสีถำนะกำรเงิน  ดังนี ้

   1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 31,430,960.13 บำท 
    1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 7,583,310.11 บำท 
    1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 7,087,793.55 บำท 
    1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 

   1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 5 โครงกำร รวม 219,560.16 บำท 
   1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน 0.00 บำท 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  ณ  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

   (1) รำยรับจริง จ ำนวน 42,461,935.74 บำท ประกอบด้วย      
    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 65,930.15 บำท 

   หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน 13,263,523.70 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน จ ำนวน 177,617.56 บำท 
   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 271,935.07 บำท 

   หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดภำษีจดัสรร จ ำนวน 14,977,761.97 บำท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 13,705,167.29 บำท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 167,897.00 บำท 
  (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 28,189,573.97 บำท ประกอบด้วย 
   งบกลำง จ ำนวน 6,567,749.00 บำท 
   งบบคุลำกร จ ำนวน 6,182,865.00 บำท 
   งบด ำเนินงำน จ ำนวน 13,956,532.24 บำท 
   งบลงทุน จ ำนวน 0.00 บำท 
   งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 0.00 บำท 
   งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 1,482,427.73 บำท 
  (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนนุที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 1,442,865.00 บำท 
  (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,359,000.00 บำท 
  (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทนุส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 3,476,000.00 บำท 
  (7) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท 
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                             ค าแถลงงบประมาณ 

                       ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

                     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
                 อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 
 
 รายรับจริง ปี 2562  ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564  

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภำษีอำกร 545,859.50 27,000.00 137,900.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 3,316,166.10 8,257,700.00 17,328,200.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน 91,735.84 100,500.00 160,500.00 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 179,694.00 102,500.00 103,100.00 

หมวดรำยได้จำกทนุ 0.00 20,000.00 20,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 4,133,455.44 8,507,700.00 17,749,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภำษีจัดสรร 17,445,194.23 16,400,300.00 16,350,300.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,445,194.23 16,400,300.00 16,350,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,248,346.71 14,500,000.00 15,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,248,346.71 14,500,000.00 15,000,000.00 

รวม 35,826,996.38 39,408,000.00 49,100,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ 

  งบกลำง 7,210,122.00 11,326,448.00 9,517,125.00 
  งบบุคลำกร 7,257,049.00 10,402,051.00 8,117,220.00 

  งบด ำเนินงำน 7,134,567.65 12,118,632.00 25,300,326.00 

  งบลงทุน 2,251,300.00 3,617,134.00 4,933,329.00 
  งบรำยจ่ำยอื่น 18,000.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,131,240.00 1,923,735.00 1,212,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,002,278.65 39,408,000.00 49,100,000.00 
รวม 25,002,278.65 39,408,000.00 49,100,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ

         เรื่อง     

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

       
 
 
 
        ของ 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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  บันทึกหลกัการและเหตุผล     

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 10,873,212 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 120,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงำนกำรศึกษำ 3,090,189 
  แผนงำนสำธำรณสุข 459,070 

  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 5,000 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 20,339,600 

  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 319,000 

  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 150,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4,216,079 

  แผนงำนกำรเกษตร 10,725 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงำนงบกลำง 9,517,125 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 49,100,000 
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                 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

                อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

               โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 มำตรำ 71 จึงตรำข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน และโดย
อนุมัติของนำยอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่ำ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 49,100,000 บำท 

 

ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 49,100,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 10,957,007 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 120,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ 3,011,667 
  แผนงำนสำธำรณสุข 459,070 
  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 5,000 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 20,339,600 
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 319,000 
  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 150,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4,210,806 
  แผนงำนกำรเกษตร 10,725 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงำนงบกลำง 9,517,125 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 49,100,000 

 
ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น  0  บำท  ดังนี้  

    งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวดักำญจนบุรี 

           
  

รายรับจริง ประมาณการ 

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

หมวดภาษีอากร               

     ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 2,278.00 % 118,900.00 

     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 371,218.23 369,292.48 460,366.89 5,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 412,631.48 77,442.46 60,394.61 2,000.00 100.00 % 4,000.00 

     ภำษีป้ำย 13,550.00 14,888.00 25,098.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 797,399.71 461,622.94 545,859.50 27,000.00     137,900.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 1,590.80 2,492.90 2,163.10 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิท ำรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดล้อม 0.00 3,504.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ 3,004.00 0.00 2,010.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 550.00 420.00 860.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 3,279,333.00 8,200,000.00 110.73 % 17,280,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
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     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยโรคพิษสุนัขบ้ำ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 161,422.00 7,440.00 1,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยทะเบียนพำณิชย์ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 6,000.00 3,300.00 5,300.00 4,000.00 -75.00 % 1,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ี
เกิน 200 ตำรำงเมตร 

0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 0.00 5,000.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 177,666.80 32,156.90 3,316,166.10 8,257,700.00     17,328,200.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ดอกเบี้ย 294,420.91 171,976.37 91,735.84 100,000.00 60.00 % 160,000.00 

     รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 294,420.91 171,976.37 91,735.84 100,500.00     160,500.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 19,813.08 0.00 4.00 500.00 -80.00 % 100.00 

     ค่ำขำยแบบแปลน 0.00 36,500.00 172,500.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 11,754.00 11.83 7,190.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 31,567.08 36,511.83 179,694.00 102,500.00     103,100.00 

หมวดรายได้จากทุน               

     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 364,332.27 433,339.73 458,268.37 430,000.00 0.00 % 430,000.00 

     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 7,313,304.09 7,834,174.05 9,025,210.03 8,330,000.00 0.00 % 8,330,000.00 
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     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,446,515.70 2,716,592.46 2,521,253.05 2,700,000.00 0.00 % 2,700,000.00 

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 108,688.52 24,234.19 88,106.80 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ภำษีสุรำ 1,204,139.62 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภำษีสรรพสำมิต 2,901,834.80 4,719,391.58 5,161,881.08 4,700,000.00 0.00 % 4,700,000.00 

     ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำภำคหลวงแร่ 60,405.93 52,635.72 62,591.69 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 40,554.60 39,990.10 52,576.21 40,000.00 0.00 % 40,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 0.00 147,798.00 75,307.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 4,010.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ภำษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,443,785.53 15,968,155.83 17,445,194.23 16,400,300.00     16,350,300.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับ อปท.ท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100.00 % 0.00 

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 11,896,302.62 12,363,661.20 14,248,346.71 11,500,000.00 30.43 % 15,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,896,302.62 12,363,661.20 14,248,346.71 14,500,000.00     15,000,000.00 

รวมทุกหมวด 27,641,142.65 29,034,085.07 35,826,996.38 39,408,000.00     49,100,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวดักำญจนบุรี 

 

           ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,100,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 137,900 บาท 

  ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง จ ำนวน 118,900 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับ ตำมหนังสือแจ้งประเมินภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสรำ้ง พ.ศ.2562 ตำมหนังสือที่ มท 0808.3/465 ลว. 17 กุมภำพันธ ์2563 

  
ภำษีบ ำรุงท้องที ่ จ ำนวน 4,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับจำกกำรมำช ำระลูกหนี้ภำษีบ ำรุงท้องที่ของปี 2555-2560 

  
ภำษีป้ำย จ ำนวน 15,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 17,328,200 บาท 

  
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสรุำ จ ำนวน 1,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 2,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ ำนวน 5,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้มสีิทธิท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 500 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคณุภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ จ ำนวน 1,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพำณิชย ์ จ ำนวน 1,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  
ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย จ ำนวน 17,280,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับเพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรจดัระเบียบจอดยำนยนต์ จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง จ ำนวน 100 บำท 

  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      
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  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยโรคพษิสุนัขบ้ำ จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและขอ้บังคับท้องถิ่น จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 5,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยทะเบยีนพำณิชย ์ จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับอื่น ๆ จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน สิง่ปฏิกูล หรือมลูฝอย จ ำนวน 10,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ ำนวน 10,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จ ำนวน 1,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  
ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ีจ ำหนำ่ยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว  
หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร 

จ ำนวน 200 บำท 

  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคมุอำคำร จ ำนวน 500 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  
ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ จ ำนวน 100 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 160,500 บาท 

  ดอกเบี้ย จ ำนวน 160,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  รำยได้จำกทรัพยส์ินอ่ืน ๆ จ ำนวน 500 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 103,100 บาท 

  เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้ จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  
ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 100,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ ำนวน 3,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

 หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท 
  ค่ำขำยทอดตลำดทรัพยส์ิน จ ำนวน 20,000 บำท 

  
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,350,300 บาท 

  
ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต ์ จ ำนวน 430,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  
ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 8,330,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  
ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 2,700,000 บำท 

  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 50,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  
ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 4,700,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  
ค่ำภำคหลวงแร ่ จ ำนวน 50,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม จ ำนวน 40,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ จ ำนวน 50,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      

  
ภำษีจัดสรรอื่นๆ จ ำนวน 100 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,000,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ จ ำนวน 15,000,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ      
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

อ ำเภอเมืองกำญจนบุร ี   จังหวัดกำญจนบุร ี

                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
     เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 514,080 487,152 569,036 -9.66 % 514,080 
     เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 42,120 40,008 42,120 0 % 42,120 
     เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 42,120 40,008 42,120 0 % 42,120 
     เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 
     เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 763,200 763,200 763,200 763,200 11.32 % 849,600 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 1,447,920 1,416,768 1,502,876     1,534,320 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 1,798,033 1,915,992 2,038,980 2,167,620 7.24 % 2,324,520 
     เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 84,000 0 0 0 0 % 0 
     เงินประจ ำต ำแหน่ง 126,000 210,000 210,000 210,000 0 % 210,000 
     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 398,160 406,920 418,920 428,400 4.51 % 447,720 
     เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 36,000 36,000 35,220 31,020 -27.47 % 22,500 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,442,193 2,568,912 2,703,120 2,837,040     3,004,740 
 รวมงบบุคลากร 3,890,113 4,016,832 4,119,888 4,339,916     4,539,060 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 19,500 4,600 255,640 4.74 % 267,760 
     ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 0 900 0 100 % 20,000 
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    ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000 72,000 66,000 72,000 33.33 % 96,000 
     เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 29,500 29,800 29,800 20,000 -50 % 10,000 
 รวมค่าตอบแทน 111,500 121,300 101,300 347,640     393,760 
   ค่าใช้สอย               

     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 694,231 528,538 0 0 0 % 0 
       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 27,915 0 100 % 1,505,022 
 

      
1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน   0 0 0 136,800 -100 % 0 

 
  

  
1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ท ำควำมสะอำดบริเวณ
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 

0 0 130,800 0 0 % 0 

       10. งำนจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 0 0 0 176,550 -100 % 0 
 

      
11. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำน
ขับรถยนต ์

0 0 54,000 0 0 % 0 

       11. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 18,360 -100 % 0 
 

      
12. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนพัฒนำชุมชน 

0 0 54,000 0 0 % 0 

 
      

12. งำนจ้ำงเหมำบริกำรผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) 

0 0 0 29,440 -100 % 0 

 
      

2. งำนจ้ำงเหมำบริกำร ดูแลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ สวนหย่อม
และต้นไม้ บริเวณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน         

0 0 0 229,220 -100 % 0 

 

      

2. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ดูแลบ ำรุงรักษำสนำม
หญ้ำ สวนหยอ่ม และต้นไม้ บริเวณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งเส้ียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งเส้ียน 

0 0 108,000 0 0 % 0 

    3. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนคนงำนทั่วไป 0 0 0 73,280 -100 % 0  

   3. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนทั่วไป 0 0 108,000 0 0 % 0  

   
4. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนเจ้ำหนำ้ที่
บันทึกข้อมูล  

0 0 108,000 108,000 -100 % 0 
 

   
5. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วย
นักพัฒนำชุมชน 

0 0 54,000 0 0 % 0 
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5. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

0 0 0 108,000 -100 % 0 
 

   
6. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยเจำ้
พนักงำนพัฒนำชุมชน 

0 0 0 108,000 -100 % 0 
 

   
6. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

0 0 108,000 0 0 % 0 
 

   
7. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนนักจัดกำร
งำนทั่วไป  

0 0 0 108,000 -100 % 0 
 

   8. โครงกำรรับวำรสำร หนังสือพิมพ์รำยวัน 0 0 12,180 0 0 % 0  

   
8. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำนขบั
รถยนต์ 

0 0 0 108,000 -100 % 0 
 

   9. ค่ำเช่ำ Server (รำยปี) ของ WWW. Kaengsian.go.th 0 0 4,815 4,815 -100 % 0  

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 27,915 0 100 % 1,505,022  

    รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพิธกีำร 260,543 0 6,200 37,500 33.33 % 50,000 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนือ่งกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   0 171,693 0 0 0 % 0 
       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   206,230 0 0 0 0 % 0 
 

      
(10) โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอำด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน  

84,590 0 0 0 0 % 0 

 
      

(2) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  

0 84,450 0 0 0 % 0 

 
      

(3) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรมและหลกั 
ธรรมำภิบำลแก่บุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560   

6,025 0 0 0 0 % 0 

 
      

(5) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำสื่อประชำสมัพันธ์องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งเส้ียน    

67,160 0 0 0 0 % 0 

 

      

(6) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
กำรซ้ือหรือกำรจ้ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอ 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุร ีจังหวัดกำญจนบรุี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560   

43,500 0 0 0 0 % 0 
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(9) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำสื่อประชำสมัพันธ์องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งเส้ียน  

0 12,940 0 0 0 % 0 

       1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 87,485 60,000 150 % 150,000 
       2. โครงกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น 0 0 0 180,234 121.93 % 400,000 
 

      
3. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562    

0 0 7,020 0 0 % 0 

 
      

3. โครงกำรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 

0 0 0 0 100 % 105,630 

       4. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น 0 0 0 0 100 % 1,000 
 

      
5. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ ำเภอเมือง
กำญจนบุร ีประจ ำปี 2562     

0 0 40,000 0 0 % 0 

 
      

8. โครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งเส้ียน 

0 0 26,960 12,565 -100 % 0 

 

      
9. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ ำเภอเมือง
กำญจนบุร ีประจ ำปี 2563 

0 0 0 40,000 -100 % 0 

     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 146,767.86 201,647.63 172,000.88 148,341 -32.59 % 100,000 
 รวมค่าใช้สอย 1,509,046.86 999,268.63 1,109,375.88 1,687,105     2,311,652 
          

  ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส ำนักงำน 66,703 79,997 97,724 50,000 20 % 60,000 
     วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ 9,977.75 9,720 0 0 0 % 0 
     วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,240 6,455 15,804 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุก่อสร้ำง 28,965 0 0 0 0 % 0 
     วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 23,200 59,383 1,950 80,285 -25.27 % 60,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 174,588 165,657.8 228,744.8 210,000 19.05 % 250,000 
     วัสดุกำรเกษตร 0 0 0 0 100 % 5,000 
   วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ 0 0 0 0 100 % 5,000  

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ 48,680 29,200 28,600 52,400 -4.58 % 50,000  

รวมค่าวัสด ุ 367,353.75 350,412.8 372,822.8 412,685     450,000 
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  ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่ำไฟฟ้ำ 515,666.51 565,697.62 262,313.8 295,000 -15.25 % 250,000 
     ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ 5,931.55 4,919.86 4,246.31 4,610 160.3 % 12,000 
     ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ 990 1,358 5,512.1 6,000 233.33 % 20,000 
   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 412,463.6 85,257.6 85,257.6 87,600 25.57 % 110,000  

 รวมค่าสาธารณปูโภค 935,051.66 657,233.08 357,329.81 393,210     392,000  

 รวมงบด าเนินงาน 2,922,952.27 2,128,214.51 1,940,828.49 2,840,640     3,547,412  

  งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน               
       (1) เครื่องถำ่ยเอกสำร ระบบดจิิตอล (ขำว-ด ำ) ควำมเรว็ 40 แผ่น/นำท ี 0 117,000 0 0 0 % 0 
       (2) ตู้เอกสำรเหลก็บำนเลื่อน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90 x  45 x 185 ซม.  0 10,000 0 0 0 % 0 
       (3) ตู้เอกสำรเหลก็บำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x  88 ซม.   0 12,000 0 0 0 % 0 
       (4) เก้ำอี้ส ำนกังำน ขนำด 111 x 51 x 72 x 68 ซ.ม.  0 18,000 0 0 0 % 0 
       (6) จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก  ขนำด 123 x 67 x 75.3 ซม.  0 5,000 0 0 0 % 0 
       (7) โต๊ะเอนกประสงค์ หนำ้กว้ำง 45 ซม.     0 18,000 0 0 0 % 0 
       (9)จัดซ้ือเกำ้อีแ้ถวพกัคอย 4 ที่นั่ง ขนำด ยำว 2120 x ลึก 560 x สูง 820มม.  0 14,700 0 0 0 % 0 
       1. โต๊ะท ำงำนเหล็กพรอ้มกระจกขนำด 123 x 67 x 75.3 ซม.  0 0 0 5,000 -100 % 0 
       2. เก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 60 (W) x 68 (D) x 95 (H) ซม. 0 0 0 5,600 -100 % 0 
       3. ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.  0 0 0 4,000 -100 % 0 
       3. โต๊ะเอนกประสงค์ ขนำด ก.45 x ย.180 x ส.75  ซม. จ ำนวน 10 ตัว 0 0 15,000 0 0 % 0 
       4. เก้ำอีพ้ลำสติค ขนำด ก.480 x ย.510 x ส.810 มม. จ ำนวน 100 ตัว 0 0 27,000 0 0 % 0 
       4. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกสว่น แบบแขวน ขนำด 13,000 บีทียู 0 0 0 23,000 -100 % 0 
 

      
5. ชุดรับแขก (โซฟำ 3 ที่นั่ง 1 ตัว โซฟำ 1 ที่นั่ง 2 ตัว โต๊ะ
กลำง 1 ตัว) จ ำนวน 2 ชุด  

0 0 17,000 0 0 % 0 

 

      

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (410100)  จ ำนวน  199,200 บำท   
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  เพื่อใช้ในกิจกำร
ของ อบต.แก่งเส้ียน  รำยละเอียด ดังนี้  
(1) ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.  
จ ำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 3,900 บำท เป็นเงิน 19,500 บำท 
(2) ตู้เอกสำร 1 บำน 4 ลิ้นชัก ขนำด 91.2 x 40.5 x 87.4 

195,200 0 0 0 0 % 0 
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ซม. จ ำนวน 1 ตู้ รำคำ 5,700 บำท   
(3) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอำกำศ) ขนำด 12,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 
เครื่อง รำคำ 21,000 บำท (รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์)  
(4) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง  
จ ำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ รำคำ 51,000 บำท เป็นเงิน 153,000 
บำท (รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์)  ส ำหรับติดต้ังที่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร  

    ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่              
       (1) โทรทัศน์ แอล อี ด ี (LED TV)  ขนำด 32 นิ้ว   0 7,990 0 0 0 % 0 
       (2) เครื่องเล่น ดีวีดี  0 2,000 0 0 0 % 0 
       1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จ ำวน 1 เครื่อง 0 0 41,500 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว               
 

      

1. ผ้ำม่ำนหน้ำตำ่งและประตูพร้อมอุปกรณ์ ขนำด 1.50 x 
1.50 เมตร จ ำนวน 5 ชุด , ขนำด 0.96 x 2.08 เมตร จ ำนวน 
2 ชุด , ขนำด 0.92 x 1.90 เมตร จ ำนวน 1 ชุด , ขนำด 3.76 
x 0.92 เมตร จ ำนวน 1 ชุด   

0 0 11,000 0 0 % 0 

       (1) เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 1 เครื่อง  9,500 0 0 0 0 % 0 
    (2) เครื่องตัดหญ้ำแบบล้อจักรยำน จ ำนวน 1 เครื่อง 12,000 0 0 0 0 % 0  

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์   

0 30,000 0 0 0 % 0 

       (5) เครื่องพิมพ์แบบหมกึฉีด พร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 4,300 0 0 0 % 0 
 

      
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)  

0 0 0 30,000 -100 % 0 

       1. เครื่องคอมพวิเตอร ์ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่2 จ ำนวน 1 เครื่อง  0 0 30,000 0 0 % 0 
       2. เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ ำนวน 1 เครื่อง  0 0 7,900 0 0 % 0 
 

      
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

0 0 0 16,000 -100 % 0 

       3. อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 0 0 1,400 0 0 % 0 
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Reader) จ ำนวน 2 เครื่อง 

      
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง  

0 0 8,000 0 0 % 0 

 

      

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (331400)  จ ำนวน 60,000 บำท   
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนระมวลผล แบบที ่2 (จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว)  พร้อมอุปกรณ์  จ ำนวน 1 เครื่อง  
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 
จ ำนวน 1 เครื่อง  
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึก (Inkjet) (พิมพ์
สี/ขำวด ำ) จ ำนวน 1 เครื่อง  

57,900 0 0 0 0 % 0 

 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)  จ ำนวน 30,000 บำท   
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนระมวลผล แบบที ่2 (จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว)  พร้อมอุปกรณ์  จ ำนวน 1 เครื่อง  

29,000 0 0 0 0 % 0 
 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 0 0 0 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ ์ 323,600 238,990 158,800 83,600     0 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค               
 

      

(1) โครงกำรก่อสร้ำงโรงเก็บรวบรวมขยะอันตรำยชุมชน 
บริเวณศำลำอเนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสอง
ตอน ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี ตำมแบบรูปและ
รำยกำรละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน   

31,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

(2) โครงกำรปรับปรุงโรงเก็บรวบรวมขยะอันตรำยชุมชน 
บริเวณศำลำอเนกประสงค์ประจ ำหมูบ่้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอก
มะตูม ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบรุี ตำมแบบรูปและ
รำยกำรละเอยีดของ อบต.แก่งเส้ียน  

9,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

(3) โครงกำรปรับปรุงโรงเก็บรวบรวมขยะอันตรำยชุมชน 
บริเวณศำลำอเนกประสงค์ประจ ำหมูบ่้ำน หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำ
ดินสอพอง ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี ตำมแบบรูป
และรำยกำรละเอียดของ อบต.แก่งเส้ียน  

9,000 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 49,000 0 0 0     0 
 รวมงบลงทุน 372,600 238,990 158,800 83,600     0 
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  งบรายจ่ายอ่ืน               
   รายจ่ายอ่ืน               
     รำยจ่ำยอื่น 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
1. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรให้บริกำรประชำชน
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 
   

1. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

0 0 18,000 0 0 % 0 
 

รวมรายจา่ยอ่ืน 0 18,000 18,000 20,000     20,000 
 รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 18,000 18,000 20,000     20,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 18,935.25 0 0 0 0 % 0 
 

  

1. อุดหนุนโครงกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ ำเภอเมือง
กำญจนบุรี 

0 0 0 0 100 % 40,000 

 

รวมเงินอุดหนุน 18,935.25 0 0 0     40,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 18,935.25 0 0 0     40,000 
 รวมงานบรหิารทั่วไป 7,204,600.52 6,402,036.51 6,237,516.49 7,289,806     8,229,767 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 1,384,901 1,413,980 1,527,101 1,616,280 5.65 % 1,707,600 
     เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 200 % 126,000 
     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 164,640 171,240 176,400 187,080 3.98 % 194,520 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,591,541 1,627,220 1,745,501 1,845,360     2,028,120 
 รวมงบบุคลากร 1,591,541 1,627,220 1,745,501 1,845,360     2,028,120 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 19,500 168,240 -5.9 % 158,320 

     ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0 5,400 19,350 -48.32 % 10,000 
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    ค่ำเช่ำบ้ำน 0 0 0 0 100 % 48,000 
     เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 22,200 22,850 22,850 18,650 60.86 % 30,000 
 รวมค่าตอบแทน 22,200 22,850 47,750 206,240     246,320 
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 82,410 88,929 0 0 0 % 0 
       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 1,600 0 0 % 0 
 

      
1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่จัดเกบ็รำยได ้ 

0 0 0 108,000 -100 % 0 

 
      

1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่จัดเกบ็รำยได ้

0 0 62,700 0 0 % 0 

    2. งำนจ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษี  0 0 0 4,160 -100 % 0  

   3. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 0 100 % 174,000  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   0 108,096 0 0 0 % 0 
       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร     147,291 0 0 0 0 % 0 
 

      
(2) ค่ำใช้จำ่ยโครงกำรจัดเก็บแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ระยะที่ 1 กำรเตรยีมกำรและกำรจดัท ำแผนที่แม่บท (ต่อเนื่อง)  
ปีงบประมำณ 2560        

1,980 0 0 0 0 % 0 

 

      
(3) โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบยีนทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียนโดยใช้ระบบโปรแกรม  
L TAX 3000 เวอร์ชั่น 3.1  

0 349,000 0 0 0 % 0 

       1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 117,888 23,000 334.78 % 100,000 
 

      
2. โครงกำรส ำรวจและน ำเข้ำขอ้มูลเพื่อรองรับกำรจัดเก็บภำษี
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 

0 0 0 320,000 -100 % 0 

 

      
2. โครงกำรอบรม แนวทำงกำรจัดซ้ือจดัจ้ำงและกำรบรหิำร
พัสด ุส ำหรบัผู้บรหิำรและผู้ปฎิบัติงำน เพื่อรองรับพระรำชบัญญัต ิ
กำรจัดซ้ือจัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดุภำครัฐ 

0 0 92,796 0 0 % 0 

     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,100 16,990 13,450 22,000 36.36 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 234,781 563,015 288,434 477,160     304,000 
   ค่าวัสด ุ              
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    วัสดุส ำนักงำน 46,809 33,567 37,250.2 45,000 -11.11 % 40,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 30,000 29,950 30,800 30,000 0 % 30,000 
 รวมค่าวัสด ุ 76,809 63,517 68,050.2 75,000     70,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ 8,152 858 9,396 26,081 -23.32 % 20,000 
 รวมค่าสาธารณปูโภค 8,152 858 9,396 26,081     20,000 
 รวมงบด าเนินงาน 341,942 650,240 413,630.2 784,481     640,320 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน               
        2. ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. 0 0 0 5,000 -100 % 0 
       (1) ตู้เอกสำรเหลก็บำนเลื่อน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90x   45 x  85 ซม.  0 9,800 0 0 0 % 0 
       (2) ตู้เอกสำรเหลก็บำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x  88 ซม.  0 8,000 0 0 0 % 0 
       (3) เก้ำอี้ส ำนกังำน ขนำด 453 x 60 x 91 ซม.   0 5,000 0 0 0 % 0 
       (4) เก้ำอี้ส ำนกังำน ขนำด 453 x  60 x 91 ซม.   0 2,500 0 0 0 % 0 
       1. เก้ำอี้ส ำนกังำน ขนำด W 64 x D 78 x H 112-120 ซม.  จ ำนวน 1 ตัว 0 0 5,500 0 0 % 0 
       1.จัดซ้ือโตะ๊ท ำงำนเหลก็ พร้อมกระจก  ขนำด 123(W) x 67(D) x 75.3(H) ซม. 0 0 0 0 100 % 5,300 
       1. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลือ่น แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90x 45 x 185 ซม.  0 0 0 6,000 -100 % 0 
       2. เก้ำอี้ส ำนกังำน ขนำด 91 x 47 x 69 x 60 ซม. จ ำนวน 1 ตัว 0 0 3,000 0 0 % 0 
       2.ตู้เอกสำร 2 บำนเปิด มอืจบัเขำควำย ขนำด 91.4(W) x 45.7(D) x 183(H) ซม. 0 0 0 0 100 % 12,000 
    3. เก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 61(W) x 70(D) x 93(H) ซม. 0 0 0 0 100 % 3,500  

   3. ตู้เอกสำรเหลก็บำนเลือ่น แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90 x 45 x 185 ซม.   0 0 5,000 0 0 % 0  

   4. ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. 0 0 4,000 0 0 % 0  

   5. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกสว่น ชนิดแขวน ขนำด 40,000 บีทียู  0 0 50,400 0 0 % 0  

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์   

0 30,000 0 0 0 % 0 

 
      

(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึก (Inkjet) (พิมพ์
สี/ขำวด ำ) 

0 7,700 0 0 0 % 0 

 
      

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)  

0 0 0 30,000 -100 % 0 
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1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 
   

1. อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ ำนวน 1 เครื่อง  

0 0 700 0 0 % 0 
 

   
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

0 0 0 8,000 -100 % 0 
 

   
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

0 0 0 0 100 % 7,500 
 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (331400)  จ ำนวน 22,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับงำน 
ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 22,000 บำท  

21,000 0 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 62,500 63,000 68,600 49,000     58,300 
 รวมงบลงทุน 62,500 63,000 68,600 49,000     58,300 
 รวมงานบรหิารงานคลัง 1,995,983 2,340,460 2,227,731.2 2,678,841     2,726,740 
 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,200,583.52 8,742,496.51 8,465,247.69 9,962,997     10,873,212 
          

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุเครื่องแต่งกำย 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสด ุ 0.00 0.00 50,000.00 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 50,000.00 0.00     0 
 รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 50,000.00 0.00     0 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 6,400 525 % 40,000 

 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 6,400     40,000 
   ค่าใช้สอย               
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1) ค่ำใช้จ่ำยของศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อป
พร.)   
     จ ำนวน 40,000 บำท   รำยละเอียด ดังนี ้
(1.1) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วง 
เทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2560 จ ำนวน 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดท ำโครงกำรป้องกันและลดอุบตัิเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำล 
ปีใหม่ พ.ศ.2560   
(1.2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2560 จ ำนวน 20,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2560 
โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและประหยัดในกำรจัดท ำโครงกำร  
ตำมระเบียบ  
และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
     ที่ มท 0810.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557   
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 
4072  
    ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำ 
    งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ.2560 - 2562 ยทุธศำสตร์ที่ 1 แนว
ทำงกำร 
พัฒนำที่ 1.2 ล ำดับที่ 1 หน้ำ 25)  

38,100 0 0 0 0 % 0 
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(1) โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปี
ใหม่ พ.ศ. 2561   

0 6,875 0 0 0 % 0 

 
      

(2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับภัยและกำร
ป้องกันภัย แก่ประชำชน ประจ ำปี 2560                 

9,990 0 0 0 0 % 0 

 
      

(3) โครงกำรส่งเสริมวินัยจรำจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
สร้ำงจิตส ำนึกในกำรขับขี่แก่ประชำชน   

0 16,686 0 0 0 % 0 

 
      

1. โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปี
ใหม่ พ.ศ. 2562   

0 0 345 0 0 % 0 

 
      

1. โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปี
ใหม่ พ.ศ.2564 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

2. โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ ปี พ.ศ.2562    

0 0 4,000 0 0 % 0 

 
      

2. โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ ปี พ.ศ.2564 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 

      
3. โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 
      

3.โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน รุ่นที่ 2 ประจ ำปี 2562    

0 0 118,300 0 0 % 0 

    รวมค่าใช้สอย 48,090 23,561 122,645 0     70,000  

            

  ค่าวัสดุ         

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 0 0 9,000 -100 % 0  

   วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 59,000 0 100 % 10,000  

   รวมค่าวัสด ุ 0 0 59,000 9,000     10,000  

   รวมงบด าเนินงาน 48,090 23,561 181,645 15,400     120,000  

 งบเงินอุดหนุน         

 เงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร         
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2. โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิำรจิตอำสำภยัพิบัติประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 60,000 -100 % 0 
 

   รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 60,000     0  

   รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 60,000     0  

   รวมงานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 48,090 23,561 181,645 75,400     120,000  

   รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 48,090 73,561 181,645 75,400     120,000  

แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 476,670 0 0 0 0 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 476,670 0 0 0     0 
 รวมงบบุคลากร 476,670 0 0 0     0 
 รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 476,670 0 0 0     0 
 งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 0 482,880 397,280 263,520 76.18 % 464,280 
     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 137,160 139,920 142,800 170,275 5.71 % 180,000 
     เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 22,260 19,500 16,620 4,580 -100 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 159,420 642,300 556,700 438,375     644,280 
 รวมงบบุคลากร 159,420 642,300 556,700 438,375     644,280 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร         

      
1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด บริเวณศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 

0 0 0 96,000 -100 % 0 

 
      

1. งำนจำ้งเหมำบรกิำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำด 
บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 

0 0 48,000 0 0 % 0 
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      2. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 1,500 6,633.33 % 101,000 
 

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

       
 

      (1) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิประจ ำปี 2560       30,325 0 0 0 0 % 0 
 

      
(1) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พฒันำเด็กเล็กวัดถ้ ำ 
ขุนไกร ประจ ำปีงบประมำณ 2561)   

0 285,460 0 0 0 % 0 

 

      
(2) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (ค่ำ
จัดกำรเรียนกำรสอนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร ประจ ำปี
งบประมำณ 2561)   

0 107,100 0 0 0 % 0 

       (2) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ  110,500 0 0 0 0 % 0 
       (2) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ     655 0 0 0 0 % 0 
 

      

(2) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 318,500 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนอำหำร
กลำงวันให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขนุไกร จ ำนวน 65 คน 
อตัรำคนละ 20 บำท จ ำนวน 245 วัน  

243,160 0 0 0 0 % 0 

 
      

(3) โครงกำรเสริมสร้ำงเรียนรู้สู่โลกกว้ำง ปลูกฝังควำมรักใน
ครอบครัว ประจ ำปี 2561 

0 59,000 0 0 0 % 0 

       (5) โครงกำร "กำรศึกษำกำ้วไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนำ" ประจ ำป ี2561   0 40,000 0 0 0 % 0 
       1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0 9,000 122.22 % 20,000 
 

      
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2562) 

0 0 324,700 0 0 % 0 

       10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 7,900 0 0 % 0 
 

      
2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสีย้น (รำยหวั) ประจ ำปี 2562)  

0 0 120,700 0 0 % 0 

 

   
2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563) 

0 0 0 236,800 -100 % 0 
 

   2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 0 0 0 0 100 % 279,300  
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(โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2564) 

   
3. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสีย้น (รำยหวั) ประจ ำปี 2563)  

0 0 0 88,400 -100 % 0 
 

   
3. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสีย้น (รำยหวั) ประจ ำปี 2564) 

0 0 0 0 100 % 96,900 
 

   
3. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือ
เรียน) ส ำหรบัศูนย์พฒันำเด็กเลก็องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   

0 0 5,800 0 0 % 0 
 

   
4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรสนับสนุนค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563) 

0 0 0 6,800 -100 % 0 
 

   
4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรสนับสนุนค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2564) 

0 0 0 0 100 % 6,400 
 

   
4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียน) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งเส้ียน  

0 0 5,800 0 0 % 0 
 

   
5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรสนับสนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563)  

0 0 0 6,800 -100 % 0 
 

   
5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรสนับสนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2564) 

0 0 0 0 100 % 6,400 
 

   
5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำ
เครื่องแบบนักเรียน) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน  

0 0 8,700 0 0 % 0 
 

   
6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) ส ำหรับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน  

0 0 12,470 0 0 % 0 
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6.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรสนับสนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563)  

0 0 0 10,200 -100 % 0 
 

   

6.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรสนับสนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2564) 

0 0 0 0 100 % 9,600 

 

   7. โครงกำรหนููน้อยสมวยั สร้ำงสำยใยรกัครอบครัว ประจ ำปี 2562 0 0 84,180 0 0 % 0  

   

7.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรสนับสนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกง่เสี้ยน ประจ ำปี 2563)  

0 0 0 14,620 -100 % 0 

 

   

7.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรสนับสนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2564) 

0 0 0 0 100 % 13,760 

 

   
8. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ประจ ำปี 2563 

0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

   
8. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ประจ ำปี 2564 

0 0 0 0 100 % 3,000 
 

   9. โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 0 0 80,900 0 0 % 0  

   9. โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 0 0 0 0 100 % 100,000  

      
โครงกำรจัดท ำสติ๊กเกอร์ซีทรู ติดกระจกอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร   

34,250 0 0 0 0 % 0 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000  

รวมค่าใช้สอย 418,890 491,560 699,150 475,120     656,360 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส ำนักงำน 0 0 19,872 0 100 % 20,000 
     ค่ำอำหำรเสริม (นม) 469,710.6 533,257.78 596,579.96 596,599 7.37 % 640,549 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 3,300 0 100 % 5,000 
 รวมค่าวัสด ุ 469,710.6 533,257.78 619,751.96 596,599     665,549 
   ค่าสาธารณูปโภค               
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    ค่ำไฟฟ้ำ 0 0 54,214.9 78,900 -23.95 % 60,000 
   ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 0 0 0 0 100 % 12,000  

    ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 0 0 5,036.27 8,500 135.29 % 20,000 
 รวมค่าสาธารณปูโภค 0 0 59,251.17 87,400     92,000 
 รวมงบด าเนินงาน 888,600.6 1,024,817.78 1,378,153.13 1,159,119     1,413,909 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 891,240 924,760 0 0 0 % 0 
 

      

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองสอง
ตอน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
ประจ ำป ี2563) 

0 0 0 769,000 -100 % 0 

 

      

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองสอง
ตอน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
ประจ ำป ี2564) 

0 0 0 0 100 % 1,032,000 

 

   
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน) 
ประจ ำป ี2562 

0 0 1,021,240 0 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 891,240 924,760 1,021,240 769,000     1,032,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 891,240 924,760 1,021,240 769,000     1,032,000 
 รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,939,260.6 2,591,877.78 2,956,093.13 2,366,494     3,090,189 
 รวมแผนงานการศึกษา 2,415,930.6 2,591,877.78 2,956,093.13 2,366,494     3,090,189 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

(2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรควบคุมและปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560                

62,557 0 0 0 0 % 0 
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   รวมค่าใช้สอย 62,557 0 0 0     0  

   รวมงบด าเนินงาน 62,557 0 0 0     0  

   รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 62,557 0 0 0     0  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน         

 งบด าเนินงาน         

 ค่าตอบแทน         

  
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 120,000 
 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0     120,000  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

    (2) โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจ ำป ี2561   0 45,639 0 0 0 % 0  

   
(3) โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรท ำปุย๋หมักจำกขยะอินทรีย์ 
(โดยกำรคัดแยกขยะ)    

0 5,340 0 0 0 % 0 
 

   

1. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำณศำสตรำจำรย ์ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำง
เธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒน วรขัตตยิรำชนำร ีประจ ำปี 2564 

0 0 0 0 100 % 67,500 

 

   
1. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำณศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลกัษณ์อัครรำชกุมำรี ประจ ำป ี2562 

0 0 68,460 0 0 % 0 
 

   

1. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำณศำสตรำจำรย ์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจำ้น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำร ีประจ ำปี 2563 

0 0 0 64,030 -100 % 0 

 

   
2. โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตำม
โครงกำรปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ

0 0 5,775 0 0 % 0 
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ปณิธำณศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี ประจ ำป ี2562 

   

2. โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
พระปณิธำณศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลกัษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำง
ควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ประจ ำป ี2564 

0 0 0 0 100 % 13,500 

 

   

2. โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
พระปณิธำณศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจำ้น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตตยิ
รำชนำรี ประจ ำปี 2563 

0 0 0 5,955 -100 % 0 

 

   
3. โครงกำรคัดแยกขยะ พิทกัษ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

0 0 0 10,097 -100 % 0 
 

   
3. โครงกำรคัดแยกขยะ พิทกัษ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

0 0 0 0 100 % 10,070 
 

   
4. โครงกำรแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน 

0 0 9,397 0 0 % 0 
 

      
4. โครงกำรเยำวชนแก่งเส้ียนสดใส ห่ำงไกลยำเสพติด 
ประจ ำปีพ.ศ.2563 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

5. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม สืบสำนพระ
รำชปณิธำนสมเด็จยำ่ ประจ ำป2ี563   

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

6. โครงกำรอบรมให้ควำมรู ้กำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำร ีประจ ำป ี2563 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
   

7. โครงกำรรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ประจ ำป ี2563   

0 0 0 92,820 -100 % 0 
 

      รวมค่าใช้สอย 0 50,979 83,632 232,902     91,070 
   ค่าวัสด ุ         

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์ 0 0 0 0 100 % 50,000  

   รวมค่าวัสด ุ 0 0 0 0     50,000  
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   รวมงบด าเนินงาน 0 50,979 83,632 232,902     261,070  

 งบลงทุน         

 ค่าครุภัณฑ ์         

  ครุภัณฑ์กำรเกษตร         

   1. เครื่องพ่นหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 118,000  

   รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0 0     118,000  

   รวมงบลงทุน 0 0 0 0     118,000  

  งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 0 80,000 0 0 0 % 0 
 

      
1. เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  

0 0 80,000 0 0 % 0 

 
   

1.เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

0 0 0 20,000 300 % 80,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000 20,000     80,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000 20,000     80,000 
 รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 0 130,979 163,632 160,082     459,070 
 รวมแผนงานสาธารณสขุ 62,557 130,979 163,632 160,082     459,070 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์               
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห์               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

(2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรับลงทะเบียนผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร 
เคลื่อนที่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560      

7,368 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 7,368 0 0 0     0 
 รวมงบด าเนินงาน 7,368 0 0 0     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 5,000 0 0 0 0 % 0 
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รวมเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 0 0 0     0 
 รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 12,368 0 0 0     0 
 งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

(1) โครงกำรรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุ ผู้พกิำร 
เคลื่อนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปี 2561   

0 7,369 0 0 0 % 0 

 

      
1. โครงกำรประชำสัมพันธแ์ละรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร เคลื่อนที ่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่ง
เส้ียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  

0 0 4,830 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 0 7,369 4,830 0     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0 7,369 4,830 0     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 0 5,000 0 0 0 % 0 
 

      
1. โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิของเหล่ำกำชำดจังหวัด
กำญจนบุร ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

0 0 5,000 0 0 % 0 

 
   

1. โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิของเหล่ำกำชำดจังหวัด
กำญจนบุร ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

   
1. โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิของเหล่ำกำชำดจังหวัด
กำญจนบุร ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

0 0 0 0 100 % 5,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0 5,000 5,000 5,000     5,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,000 5,000 5,000     5,000 
 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 12,369 9,830 5,000     5,000 
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 12,368 12,369 9,830 5,000     5,000 
 แผนงานเคหะและชมุชน               
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชมุชน               
   งบบุคลากร               
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  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 561,186 587,361 0 0 0 % 0 
     เงินประจ ำต ำแหน่ง 41,999 42,000 0 0 0 % 0 
     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 166,200 171,240 0 0 0 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 769,385 800,601 0 0     0 
 รวมงบบุคลากร 769,385 800,601 0 0     0 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     ค่ำเช่ำบ้ำน 51,350 73,800 0 0 0 % 0 
     เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 6,220 4,500 0 0 0 % 0 
 รวมค่าตอบแทน 57,570 78,300 0 0     0 
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 44,278.7 88,929 0 0 0 % 0 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   0 23,900 0 0 0 % 0 
       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร        20,640 0 0 0 0 % 0 
     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 617,340.47 19,880 0 0 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 682,259.17 132,709 0 0     0 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส ำนักงำน 8,827 19,031 0 0 0 % 0 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 5,900 21,050 0 0 0 % 0 
 รวมค่าวัสด ุ 14,727 40,081 0 0     0 
 รวมงบด าเนินงาน 754,556.17 251,090 0 0     0 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน               
       (1) โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต พร้อมกระจก   0 4,800 0 0 0 % 0 
 

      
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (410100)  จ ำนวน  20,000  บำท  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ส ำนกังำน ส ำหรับใช้ในกิจกำรของ  
  อบต.แก่งเส้ียน รำยละเอียดดังนี ้ 

16,000 0 0 0 0 % 0 
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1. ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.   
    จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,000 บำท เป็นเงิน 16,000 บำท    
2. ตู้เก็บเอกสำร 10 ลิ้นชัก ขนำด 375 x 457 x 933 มม.   
    จ ำนวน 1 ตู ้ รำคำ 4,000 บำท  เป็นเงิน 4,000 บำท   

    ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว               
       (1) ผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์  0 3,500 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์   

0 30,000 0 0 0 % 0 

       (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (พิมพ์สี/ขำวด ำ)   0 7,700 0 0 0 % 0 
       (4) เครื่องพิมพ์ แบบฉดีหมกึ (Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A3   0 7,900 0 0 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ ์ 16,000 53,900 0 0     0 
 รวมงบลงทุน 16,000 53,900 0 0     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 10,004.5 0 0 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 10,004.5 0 0 0     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 10,004.5 0 0 0     0 
 รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 1,549,945.67 1,105,591 0 0     0 
 งานไฟฟ้าถนน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 132,500 0 0 0 % 0 
     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 839,500 320,014.6 370,000 -72.97 % 100,000 
 รวมค่าใช้สอย 0 972,000 320,014.6 370,000     100,000 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000 
 รวมค่าวัสด ุ 0 0 0 20,000     10,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่ำไฟฟ้ำ 0 0 538,384.65 883,994 -100 % 0 
 รวมค่าสาธารณปูโภค 0 0 538,384.65 883,994     0 
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รวมงบด าเนินงาน 0 972,000 858,399.25 1,273,994     110,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ               
 

      
1. ค่ำติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย บริเวณศูนย์
พัฒนำเด็กเลก็วดัถ้ ำขุนไกร หมู่ที ่4 บ้ำนหนองตอน ต.แก่งเสีย้น  

0 85,000 0 0 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 85,000 0 0     0 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค               
 

      
(11) โครงกำรเจำะบ่อบำดำล  บริเวณข้ำงบ้ำนนำยถวิล  
ยอดแก้ว หมู่ท่ี 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน  

170,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

(12) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้ำนนำงไข่  ณ รังสี  หมู่ท่ี 6 บ้ำนตรอกมะตูม 

313,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

(3) โครงกำรปรับปรุงศำลำเอนกประสงค์ (SML) หมู่ท่ี 4      
บ้ำนหนองสองตอน ต ำบลแก่งเสี้ยน   

274,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

(4) โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เอนกประสงค์ บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร  
หมู่ท่ี 4  บ้ำนหนองสองตอน ต ำบลแก่งเสี้ยน                        

144,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

(5) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขำ
คอก หมู่ท่ี 5 บ้ำนหนองจอก ต ำบลแก่งเสี้ยน         

496,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

(6) โครงกำรก่อสร้ำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระ
น้ ำสำธำรณะ หมู่ท่ี 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ต ำบลแก่งเสี้ยน   

148,000 0 0 0 0 % 0 

       (7) โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร อบต. แก่งเสี้ยน  150,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
(8) โครงกำรติดตั้งเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 6 
บ้ำนตรอกมะตูม ต ำบลแก่งเสี้ยน                                    

199,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

(9) โครงกำรก่อสร้ำงเสำธงชำติ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำ
ขุนไกร หมู่ท่ี 4  บ้ำนหนองสองตอน  ต ำบลแก่งเสี้ยน   

25,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

10) โครงกำรติดต้ังโคมไฟสปอร์ตไลท์สนำมกีฬำบ้ำนท่ำ
ดินสอพอง หมู่ท่ี 7 ต ำบลแก่งเสี้ยน   

33,000 0 0 0 0 % 0 
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10. ค่ำก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร หมู่ท่ี ๔ บ้ำนหนอง
สองตอน ต.แก่งเสี้ยน  

0 220,500 0 0 0 % 0 

 
      

11. ค่ำเจำะบ่อบำดำล บริเวณบ้ำนนำยรำเชน  ยอดแก้ว  
หมู่ท่ี 4  บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน  

0 190,000 0 0 0 % 0 

 

      

2. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยบ้ำน
นำยฉำย พุฒเอก ถึงบ้ำนนำงนิภำพร พงษ์สวัสดิ์ หมู่ท่ี 5 
บ้ำนหนองจอก  

0 490,500 0 0 0 % 0 

 
      

7. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำน
นำยสมเกียรติ  ล้วนรอด หมู่ท่ี 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง  

0 234,000 0 0 0 % 0 

 

   

8. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยนำย
พยนต์ หนูขำว ถึงบ้ำนนำยปัญญำ คงกระพันธ์ หมู่ท่ี 7 
บ้ำนท่ำดินสอพอง  

0 199,000 0 0 0 % 0 

 

      
9. ค่ำก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
วัดเนินพระงำม หมู่ท่ี ๔  บ้ำนหนองสองตอน  

0 327,500 0 0 0 % 0 

     ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
 

      
1. ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก  

0 174,000 0 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,952,000 1,835,500 0 0     0 
 รวมงบลงทุน 1,952,000 1,920,500 0 0     0 
  งบเงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0 66,766.93 0 0 0 % 0  

   
1. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยอินเลิฟ หมู่ที่ 4 
บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน  

0 0 0 249,040 -100 % 0 
 

   
2. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยหลังวัดเนินพระ
งำม หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน 

0 0 0 112,370 -100 % 0 
 

   
3. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยเขำคอก (จุดที ่
1) หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

0 0 0 126,470 -100 % 0 
 

   4. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยเขำคอก (จุดที ่ 0 0 0 73,890 -100 % 0  
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2) หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

   
5. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยบ้ำนนำยน้ ำวน 
หนูขำว หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

0 0 0 47,965 -100 % 0 
 

   รวมเงินอุดหนุน 0 66,766.93 0 609,735     0  

   รวมงบเงินอุดหนุน 0 66,766.93 0 609,735     0  

   รวมงานไฟฟ้าถนน 1,952,000 2,959,266.93 858,399.25 1,883,729     110,000  

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         

 งบด าเนินงาน         

 ค่าใช้สอย         

  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร         

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 0 100 % 17,645,600  

   3. งำนจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย 0 0 0 13,290,000 -100 % 0  

  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 -20 % 40,000  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 13,340,000     17,685,600 
   ค่าวัสด ุ               
   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 900 % 50,000  

  รวมค่าวัสด ุ 0 0 0 5,000     50,000  

 ค่าสาธารณูปโภค         

  ค่ำไฟฟ้ำ 0 0 199,926.89 0 0 % 0  

  รวมค่าสาธารณปูโภค 0 0 199,926.89 0     0  

  รวมงบด าเนินงาน 0 0 199,926.89 13,345,000     17,735,600  

 งบลงทุน         

 ค่าครุภัณฑ ์         

  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง                

  
1. รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกวำ่ 
6,000 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต ์แบบอัดทำ้ย 

0 0 0 0 100 % 2,400,000 
 

  รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0 0     2,400,000  

  รวมงบลงทุน 0 0 0 0     2,400,000  

  รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 0 0 199,926.89 13,345,000     20,135,600  

งานบ าบัดน้ าเสีย               
   งบด าเนินงาน               
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  ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร               
    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 0 100 % 44,000  

   
1. งำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภค-บริโภค ภำยในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 

0 0 0 40,800 -100 % 0 
 

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

       
 

      1. โครงกำรคลองสวยน้ ำใส ประจ ำปีงบประมำณ 2563  0 0 0 1,000 -100 % 0 
       1. โครงกำรคลองสวยน้ ำใส ประจ ำปีงบประมำณ 2564 0 0 0 0 100 % 20,000 
       2. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด 0 0 0 1,000 1,400 % 15,000 
       3. โครงกำรฟื้นฟูและบ ำบัดน้ ำเสียในครวัเรือน 0 0 0 1,000 1,400 % 15,000 
 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 43,800     94,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 43,800     94,000 
 รวมงานบ าบดัน้ าเสีย 0 0 0 43,800     94,000 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,501,945.67 4,064,857.93 1,058,326.14 15,272,529     20,339,600 
 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน               
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

(10) โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชพีแก่ประชำชนใน
ต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปีงบประมำณ 2561    

0 12,898 0 0 0 % 0 

       (11) โครงกำรส่งเสรมิอำชพีผู้สูงอำยแุละกลุม่สตรี ประจ ำป ี2561    0 18,600 0 0 0 % 0 
 

      
(12) โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพเพิ่มควำมเข้มแข็ง
ของผู้สูงอำยุและเครือข่ำย ประจ ำป ี2561            

0 97,300 0 0 0 % 0 

 
      

(2) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันครอบครัวโดยศูนย์
พัฒนำครอบครัวในชุมชน   

0 113,400 0 0 0 % 0 

 
      

(3) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติควำมรุนแรงใน
ครอบครัวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน   

0 14,330 0 0 0 % 0 

    (5) โครงกำรสุขสันต์วันครอบครัว ประจ ำป ี2561   0 60,000 0 0 0 % 0  
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(6) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตแก่เยำวชน ประจ ำป ี2561   

0 50,000 0 0 0 % 0 
 

   1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำย ุประจ ำปีงบประมำณ 2564 0 0 0 0 100 % 94,000  

   1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพสูงวยั ไทยแลนด์ 4.0  0 0 90,200 0 0 % 0  

   
10. โครงกำรส่งเสริมคุณค่ำผู้สูงวัย สร้ำงยิ้ม เติมสุขให้ชุมชน 
ประจ ำป ี2562 0 0 50,875.5 0 0 % 0 

 

   
2. โครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัว โดยศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 
ประจ ำป ี2564 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

   
2. โครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัวโดยศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 
ประจ ำป ี2562 

0 0 33,500 0 0 % 0 
 

   3. โครงกำรฝกึอบรมและส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและกลุ่มสตร ี 0 0 0 0 100 % 30,000  

   
3. โครงกำรส่งเสริมศูนย์ยุติควำมรุนแรงในครอบครัวองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2562  

0 0 5,830 0 0 % 0 
 

   
4. โครงกำรชุมชนฉัน ไม่ทิ้งกัน ร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ ำป ี2564 

0 0 0 0 100 % 45,000 
 

   
5. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
แก่เยำวชน ประจ ำป ี2564 

0 0 0 0 100 % 45,000 
 

   6. โครงกำรฝกึอบรมและส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและกลุ่มสตร ี 0 0 0 30,000 -100 % 0  

   7. โครงกำรฝกึอบรมและส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและกลุ่มสตร ี 0 0 29,998 0 0 % 0  

      8. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมน ำใจ ศีลธรรมน ำชีวิต 0 0 39,630 0 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 0 366,528 250,033.5 30,000     264,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0 366,528 250,033.5 30,000     264,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร               
 

   
1. โครงกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชน อำยไุม่เกิน 13 ปี ครั้งที่ 3 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

   2. โครงกำรขอรับกำรอุดหนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม 0 0 0 0 100 % 5,000  
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จัดกำรแข่งขันกีฬำ และนันทนำกำร เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน
มสีุขภำพที่ดี จังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

   
3. โครงกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชน อำยไุม่เกิน 13 ปี ครั้งที่ 1 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

0 0 25,000 0 0 % 0 
 

   รวมเงินอุดหนุน 0 0 25,000 0     55,000  

   รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 25,000 0     55,000  

   รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 0 366,528 275,033.5 30,000     319,000  

   รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 0 366,528 275,033.5 30,000     319,000  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

(2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์วันอำสำฬหบูชำ
และวันเข้ำพรรษำ ประจ ำป ี2560          

1,500 0 0 0 0 % 0 

       (7) ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรสงกรำนต์ไทย ห่วงใยผูสู้งอำย ุประจ ำป ี2560                    120,222 0 0 0 0 % 0 
 

      
(9) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมคุณค่ำภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ 
ประจ ำป ี2560 

9,993 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 131,715 0 0 0     0 
 รวมงบด าเนินงาน 131,715 0 0 0     0 
 รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 131,715 0 0 0     0 
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       (1) โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด ประจ ำป ี2561   0 99,430 0 0 0 % 0 
       2. โครงกำรมอบอุปกรณ์กีฬำใหแ้ก่หมูบ่ำ้น ประจ ำปี 2562 0 0 19,430 0 0 % 0 
       2. โครงกำรมอบอุปกรณ์กีฬำใหแ้ก่หมูบ่ำ้น ประจ ำปี 2563 0 0 0 25,000 -100 % 0 
    รวมค่าใช้สอย 0 99,430 19,430 25,000     0  
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   รวมงบด าเนินงาน 0 99,430 19,430 25,000     0  

 งบเงินอุดหนุน         

 เงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร         

   
3. โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนต้ำนภัยยำเสพติด อำยุ
ไม่เกิน 13 ป ีอ ำเภอเมอืงกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

0 0 0 40,000 -100 % 0 
 

   รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000     0  

   รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000     0  

   รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 99,430 19,430 65,000     0  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น         

 งบด าเนินงาน         

 ค่าใช้สอย         

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

       
 

   
(1) โครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ ประจ ำปี 2561  

0 52,895 0 0 0 % 0 
 

   
(2) โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวมหำวชิรำ
ลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิม
พระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม พ.ศ.2561   

0 80,000 0 0 0 % 0 
 

   (4) โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำป ี2560   0 50,000 0 0 0 % 0  

   
(6) โครงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธว์ันอำสำฬหบูชำและ
วันเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2561   

0 3,600 0 0 0 % 0 
 

      1. โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำป ี2563 0 0 0 0 100 % 150,000 
 

      
2. โครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำ
วชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ 67 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2562 

0 0 49,000 0 0 % 0 

       3. โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำป ี2561 0 0 150,000 0 0 % 0 
       4. โครงกำรสงกรำนต์สมำนฉันท์ส ำรำญสุข ประจ ำปี 2562 0 0 148,351.35 0 0 % 0 
 

      
5. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ำอยูห่ัวมหำวิชรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคล พระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก 

0 0 37,000 0 0 % 0 
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      6. โครงกำรวันวิสำขบูชำ วันส ำคัญสำกลโลก ประจ ำปี 2563 0 0 0 40 -100 % 0 
       7. โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำป ี2562 0 0 0 150,000 -100 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 0 186,495 384,351.35 150,040     150,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0 186,495 384,351.35 150,040     150,000 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 186,495 384,351.35 150,040     150,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 131,715 285,925 403,781.35 215,040     150,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 0 0 614,760 638,160 4.55 % 667,200 
     เงินประจ ำต ำแหน่ง 0 0 42,000 42,000 0 % 42,000 
     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 0 178,200 189,000 4 % 196,560 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 834,960 869,160     905,760 
 รวมงบบุคลากร 0 0 834,960 869,160     905,760 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัติรำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 0 0 258,800 402,000 -53.91 % 185,290 
     ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0 0 0 100 % 1,000 
     ค่ำเช่ำบ้ำน 0 0 75,000 118,000 -8.47 % 108,000 
   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0 0 800 8,925 124.09 % 20,000  

รวมค่าตอบแทน 0 0 334,600 528,925     314,290 
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร               
    1. งำนจำ้งเหมำบรกิำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร  0 0 108,000 108,000 -100 % 0  

      
2. งำนจ้ำงเหมำออกแบบจัดท ำแผนที่พืน้ฐำนด้ำนภูมิศำสตร์
จัดเก็บข้อมูลเส้นทำงจรำจร ข้อมูลพิ้นฐำนต่ำงๆ เพื่อใช้งำน
ด้ำนผังเมืองและงำนประชำสัมพันธ์ของต ำบลแก่งเส้ียน 

0 0 0 95,000 -100 % 0 

       2. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 0 100 % 149,000 
    3. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 10,000 -100 % 0  

    รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย               
 



~ 56 ~ 
 

หมวดอื่นๆ 

      1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 35,120 46,636 -14.23 % 40,000 
     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 0 112,509.84 230,000 -78.26 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 0 0 255,629.84 489,636     239,000 
   ค่าวัสด ุ               
   วัสดุส ำนักงำน 0 0 11,358 30,000 -33.33 % 20,000  

    วัสดุก่อสร้ำง 0 0 0 0 100 % 10,000 
     วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 20,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 20,000 50 % 30,000 
   วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 5,120 10,000 100 % 20,000  

  รวมค่าวัสด ุ 0 0 16,478 60,000     100,000  

 ค่าสาธารณูปโภค         

  ค่ำไฟฟ้ำ 0 0 0 0 100 % 200,000  

  รวมค่าสาธารณปูโภค 0 0 0 0     200,000  

  รวมงบด าเนินงาน 0 0 606,707.84 1,078,561     853,290  

  งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน         

   1. ตู้เอกสำรเหลก็บำนเลือ่น แบบกระจก ทรงสูงขนำด 91.4 x 45.7 x 183 ซม. 0 0 0 13,000 -100 % 0  

   2. เก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 58 (W) x 60 (D) x 90 (H) ซม. 0 0 0 7,000 -100 % 0  

   2. โต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำด 123 (W) x 67 (D) x 75.3 (H) cm.   0 0 4,200 0 0 % 0  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

   
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

0 0 0 0 100 % 7,500 
 

   
1. อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ ำนวน 1 เครื่อง  

0 0 700 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 4,900 20,000     8,000 
 รวมงบลงทุน 0 0 4,900 20,000     8,000 
 รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,446,567.84 1,967,721     1,766,550 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               
   งบด าเนินงาน               
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  ค่าใช้สอย               
     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 0 797,500 896,500 -88.85 % 100,000 
 รวมค่าใช้สอย 0 0 797,500 896,500     100,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0 0 797,500 896,500     100,000 
   งบลงทุน               
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร         

   
1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศำลำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน  

0 0 99,000 0 0 % 0 
 

  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค         

   
1. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยไร่ปำล์ม หมู่ท่ี 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเสีย้น 

0 0 0 0 100 % 344,988 
 

   
1. โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยห้วยยำย
เตียง (ต่อจำกทำงเดิม) หมู่ท่ี 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  

0 0 498,000 0 0 % 0 
 

   
1. โครงกำรเจำะบ่อบำดำล บริเวณบ้ำนนำยเอี่ยม  หนู
ขำว หมู่ท่ี 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  

0 0 0 115,000 -100 % 0 
 

   
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้ำนป้ำอุบล หมู่ท่ี 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

0 0 0 0 100 % 496,187 
 

   
2. โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. พร้อมฝำปิดรำงระบำยน้ ำ 
บริเวณบ้ำนนำยสมยั แช่มเล็ก หมู่ท่ี 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

0 0 0 106,000 -100 % 0 
 

   

2. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และหูช้ำง
คอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ ำ บริเวณซอยบ้ำนหนองจอก  
หมู่ท่ี 5 บ้ำนหนองจอก ต. แก่งเสี้ยน   

0 0 58,000 0 0 % 0 

 

   
3. โครงกำรกอ่สร้ำงหอถงัเหล็กประปำ บริเวณส ำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

0 0 0 0 100 % 296,217 
 

   

3. โครงกำรย้ำยหอถังเหล็ก (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) จำก
บ้ำนนำงเสมอ เอียงอ่อน ไปยัง บ้ำนนำงประภัย เล่ำศิลป์ 
หมูท่ี่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน   

0 0 237,000 0 0 % 0 

 

   4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 0 0 0 0 100 % 254,619  
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บ้ำนสำมหลัง หมู่ท่ี 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

   
4. โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยยิ้มใหญ่
หลวง (ต่อจำกทำงเดิม) หมู่ท่ี 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน   

0 0 495,000 0 0 % 0 
 

   

5. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้ำนนำงสำวบุณยนุช รอดสิน (ต่อจำกเดิม) 
หมู่ท่ี 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน  

0 0 41,000 0 0 % 0 

 

   
5. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
ธรรมอุทยำน หมู่ท่ี 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

0 0 0 0 100 % 498,535 
 

   
6. โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำนนำง
น้ ำฝน ภูโต (ต่อจำกเดิม) หมู่ท่ี 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ต.แก่งเสีย้น 

0 0 0 0 100 % 458,983 
 

   
6. โครงกำรเจำะบ่อบำดำล บริเวณบ้ำนนำยวัลลภ แป้น
เขียว หมู่ท่ี 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน   

0 0 148,000 0 0 % 0 
 

   
7. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
เขำตำบัว หมู่ท่ี 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน  

0 0 242,500 0 0 % 0 
 

   
8. โครงกำรกอ่สร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยตรอก
มะตูม-หนองปลวก หมู่ท่ี 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสีย้น  

0 0 200,500 0 0 % 0 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,019,000 221,000     2,349,529 
 รวมงบลงทุน 0 0 2,019,000 221,000     2,349,529 
 รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 2,816,500 1,117,500     2,449,529 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 4,263,067.84 3,085,221     4,216,079 
 แผนงานการเกษตร               
 งานส่งเสริมการเกษตร               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

    (1) โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนตำมแนวทำงพระรำชด ำริฯ  0 111,250 0 0 0 % 0  

   
(2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนนิชีวิตตำมแนวทำง     
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560    

8,150 0 0 0 0 % 0 
 

   (3) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์กำรปลูกหญ้ำแฝกตำมโครงกำร     8,385 0 0 0 0 % 0  
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แนวพระรำชด ำร ิประจ ำปีงบประมำณ 2560  

   (3) โครงกำรเสริมสร้ำงจติส ำนกึรกัธรรมชำติและฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม   0 3,440 0 0 0 % 0  

   
(4) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและ     
กลุ่มสตรี ประจ ำปีงบประมำณ 2560    

35,000 0 0 0 0 % 0 
 

   1. โครงกำรสง่เสรมิควำมรู้และพฒันำดำ้นกำรเกษตร ประจ ำปี 2562 0 0 5,500 0 0 % 0  

   1. โครงกำรสง่เสรมิควำมรู้และพฒันำดำ้นกำรเกษตร ประจ ำปี 2564 0 0 0 0 100 % 10,725  

      (1) โครงกำรอบรมและศกึษำดูงำนตำมแนวทำงพระรำชด ำริฯ  0 111,250 0 0 0 % 0 

 
      

(2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนนิชีวิตตำมแนวทำง     
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560    

8,150 0 0 0 0 % 0 

 
      

(3) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์กำรปลูกหญ้ำแฝกตำมโครงกำร     
แนวพระรำชด ำร ิประจ ำปีงบประมำณ 2560 

8,385 0 0 0 0 % 0 

       (3) โครงกำรเสริมสร้ำงจติส ำนกึรกัธรรมชำติและฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม   0 3,440 0 0 0 % 0 

 
      

(4) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและ     
กลุ่มสตรี ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

35,000 0 0 0 0 % 0 

    1. โครงกำรสง่เสรมิควำมรู้และพฒันำดำ้นกำรเกษตร ประจ ำปี 2562 0 0 5,500 0 0 % 0  

   1. โครงกำรสง่เสรมิควำมรู้และพฒันำดำ้นกำรเกษตร ประจ ำปี 2564 0 0 0 0 100 % 10,725  

รวมค่าใช้สอย 51,535 114,690 5,500 0     10,725 
 รวมงบด าเนินงาน 51,535 114,690 5,500 0     10,725 
 รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 51,535 114,690 5,500 0     10,725 
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       1. โครงกำรธนำคำรน้ ำใต้ดิน 0 0 10,000 0 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 0     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0 0 10,000 0     0 
 รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้ 0 0 10,000 0     0 
 รวมแผนงานการเกษตร 51,535 114,690 15,500 0     10,725 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
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  งบกลาง               
   งบกลาง               
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 45,779 47,171 48,312 51,144 -2.3 % 49,968 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 2,022 4,069 -48.22 % 2,107 
     เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ 4,586,100 4,945,500 5,392,700 5,907,629 10.87 % 6,550,000 
     เบี้ยยังชีพคนพิกำร 1,167,200 1,320,000 1,458,200 1,632,620 26.42 % 2,064,000 
     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 34,000 42,000 58,000 63,500 41.73 % 90,000 
     ส ำรองจ่ำย 150,200 0 19,670 110,375 81.2 % 200,000 
   รำยจ่ำยตำมขอ้ผูกพัน 83,610 80,118 0 0 0 % 0  

      
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติระดับ
ท้องถิ่นในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน (สปสช.) 

0 0 80,118 124,000 4.88 % 130,050 

    2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร 0 0 0 0 100 % 90,000  

    เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 150,000 150,000 151,100 249,080 36.9 % 341,000 
 รวมงบกลาง 6,216,889 6,584,789 7,210,122 8,142,417     9,517,125 
 รวมงบกลาง 6,216,889 6,584,789 7,210,122 8,142,417     9,517,125 
 รวมงบกลาง 6,216,889 6,584,789 7,210,122 8,142,417     9,517,125 
 รวมแผนงานงบกลาง 6,216,889 6,584,789 7,210,122 8,142,417     9,517,125 
 รวมทุกแผนงาน 21,641,613.79 22,968,073.22 25,002,278.65 39,408,000     49,100,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอ เมืองกำญจนบุรี   จังหวัดกำญจนบุรี 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,146,472 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,539,060 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล         จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 2 ต ำแหนง่   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำ 
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล        จ ำนวน 1 ต ำแหนง่ 
         2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน 2 ต ำแหนง่  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำ 
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
(ส ำนักปลัด) 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล      จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำ 
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง จ ำนวน 12 เดอืน   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำ 
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 849,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล , รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล , สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
   1. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
   2. รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
   3. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล        จ ำนวน 6 ต ำแหนง่ 
   4. เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 1 ต ำแหนง่ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล รองประธำนสภำ 
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
(ส ำนักปลัด) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,004,740 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,324,520 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ ำป ีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิ
ที่ได้รับตำมกฎหมำย จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. หัวหน้ำส ำนักปลัด                    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         3. นักวิชำกำรศึกษำ                     จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         4. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน      จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         5. นักพัฒนำชุมชน                      จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         6. นักทรัพยำกรบุคคล                  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
2) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอืน่ในลกัษณะ
เดียวกนั พ.ศ. 2535  
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2560  
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลือ่นขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนกังำนสว่นท้องถิ่น  
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดอืนและวิธีกำรจ่ำยเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดอืนและวิธีกำรจ่ำยเงนิเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่4) ลงวันที ่26  
พฤศจิกำยน 2558 
7) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดอืนและวิธีกำรจ่ำยเงนิเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22  
มิถุนำยน 2561 
8) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที ่ 
15 ธันวำคม 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธกีำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกำศ 
 ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลกูจ้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที ่ 
3 กรกฎำคม 2561  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลือ่นขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนกังำนสว่นท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2561  
(ส ำนักปลัด) 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง บริหำร  
อ ำนวยกำร ตำมสิทธิที่ไดร้ับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำ 
ก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. หัวหน้ำส ำนักปลัด                   จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัตเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2544 
4) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอืน่ในลกัษณะ
เดียวกนั พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน
ข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2553  ประกำศลงวนัที ่
3 ธันวำคม 2553  
6) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน
และวิธกีำรจ่ำยเงินเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559  
8) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี  เรือ่ง หลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2559 
(ส ำนักปลัด) 

      

         

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 447,720 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย  
และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
      1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร      
                                                            จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
      2. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกล
ขนำดเบำ (รถน้ ำ)                                       จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
      3. พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต ์                      
                                                            จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
2) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอืน่ในลกัษณะ
เดียวกนั พ.ศ. 2535 
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำน
จ้ำง (ฉบับที ่4) ลงวันที ่19 สิงหำคม 2558 
4) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที ่26 สิงหำคม 
2558 เรือ่ง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนกังำนจำ้ง  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี  เรือ่ง หลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2559   
(ส ำนักปลัด) 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 22,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิที่
ไดร้ับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอตัรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกล
ขนำดเบำ (รถน้ ำ)                                        จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
         2. พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์            
                                                             จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542  
2) ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำรหรอืพนกังำน
ส่วนทอ้งถิน่ได้รับเงนิค่ำตอบแทนนอกเหนอืจำกเงนิเดอืน ลงวันที ่22 เมษำยน  
2547 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที ่ 
16 กุมภำพันธ ์2548 เรือ่งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงนิค่ำตอบแทน
นอกเหนอืจำกเงนิเดอืน (กำรก ำหนดให้ข้ำรำชกำรหรือพนกังำนสว่นท้องถิ่น ระดับ 8  
ขึ้นไป  ได้รับเงินเดอืนค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงนิประจ ำต ำแหน่ง)   
3) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที ่1  
กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนกังำนสว่นท้องถิ่น  ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นไดร้ับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2)  
4) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(ส ำนักปลัด) 

      

        

 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,547,412 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 393,760 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 267,760 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วน
ต ำบล และพนักงำนจ้ำง  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษ
อันมีลกัษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปีแก่พนกังำนส่วนทอ้งถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอืน่ขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภำคม 2557 
 เรือ่ง กำรด ำเนนิกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปีแก่พนกังำนสว่นท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันที ่26 กุมภำพนัธ ์2558   
4) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลง
วันที ่29 ธันวำคม 2559 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธกีำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
(ส ำนักปลัด) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนกังำน
ส่วนต ำบล ที่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำทีป่กติโดยลักษณะงำนส่วนใหญต่้อง
ปฏิบัติงำนในท่ีตั้งส ำนักงำนและไดป้ฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรใน
ที่ตั้งส ำนักงำน หรือโดยลักษณะงำนปกติต้องปฏิบัติงำนในลักษณะเป็น 
ผลัดหรือกะ และได้ปฏิบตัิงำนน้ันนอกผลัดหรือกะของตน หรือได้รบั
อนุมัติใหป้ฏิบัตใินวันหยดุรำชกำร และให้หมำยควำมรวมถึงเงินค่ำตอบแทน 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที ่17  
พฤศจิกำยน 2559 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 96,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิที่ไดร้ับตำม
กฎหมำย    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 
 แก้ไขเ้พิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12 ตุลำคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงนิค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แกพ่นักงำนส่วนต ำบล  
ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎกีำ และระเบียบ ดังนี ้ 
1) พระรำชกฤษฎกีำเงินสวัสดกิำรเกี่ยวกับกำรศกึษำของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงนิสวัสดกิำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร  
พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำบุตรของพนกังำน
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำบุตรของพนกังำน
ส่วนทอ้งถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
(ส ำนักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 2,311,652 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,505,022 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร  
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกลู ค่ำระวำง 
บรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
(รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง  
โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต์่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ย
ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดตีำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท ์ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวำคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำ บริกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนำคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่
เบิกจ่ำยในลกัษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนนิกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(ส ำนักปลัด) 

      

         

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร เช่น ค่ำรับรอง  
(รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเลีย้งรบัรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
พิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธ ีพระรำชพิธี  
หรือวันส ำคญัต่ำงของชำติ ค่ำจดังำนกิจกรรมต่ำงๆ ตำมนโยบำยหรือค ำสั่ง 
ของอ ำเภอ จังหวัด กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย  
รัฐบำล หรือตำมภำรกิจอ ำนำจหนำ้ที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขถึง(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่ 
16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณ 
รำยจ่ำย ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
(ส ำนักปลัด) 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ     

    
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของ
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ด้รับอนญุำตหรืออนุมัตใิห้
เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไป
ติดต่อรำชกำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2029 ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2548 
เรื่อง กำรก ำหนดเทียบต ำแหน่งเพือ่ประโยชน์ในกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร   
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที ่2 เมษำยน 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำง กำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรบักำร
ฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่               
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 477 ลงวันที ่5  
กุมภำพนัธ ์2562 เรือ่ง กำรเดินทำงไปเข้ำรบักำรฝกึอบรมกับสถำบันกำรศึกษำและ
หน่วยงำนอืน่ที่ไม่ไดท้ ำควำมร่วมมือทำงวชิำกำรกับกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ 
(ส ำนักปลัด)  

      

         

    
2. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรเลือกตั้งผูบ้ริหำรท้องถิ่น
และสมำชิกสภำท้องถิ่น ตำมที่กฎหมำยก ำหนด อีกทั้งให้ควำมร่วมมอืใน
กำรประชำสัมพันธ์ กำรณรงค์หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้
ทรำบถึงสิทธิและหนำ้ที่และกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้ง
สภำผู้แทนรำษฎรและหรือสมำชิกวุฒิสภำ โดยจำ่ยเป็นคำ่ใช้จ่ำยเกี่ยวกบั 
กำรจัดสถำนที ่ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร ค่ำของสมนำคุณ  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ  
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและหนังสือ ดงันี ้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติกำรเลอืกตั้งสมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผู้บริหำรทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  
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4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 4289 ลงวันที ่22 กรกฎำคม
2563 เรือ่ง กำรเตรียมกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำทอ้งถิน่หรือผู้บรหิำรท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับ 8 หน้ำที ่14 
(ส ำนักปลัด)  

        

    

3. โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

จ านวน 105,630 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรโครงกำรอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 โดยมคี่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำร
ตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝกึอบรม ค่ำวัสดุเครื่อง
เขียน และอุปกรณ ์ค่ำประกำศนยีบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำร 
และสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเปำ๋หรือสิง่ที่
ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคณุในกำรดู
งำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับ
กำรจัดท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิพระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชกฤษฎกีำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 3 หน้ำที ่126 
(ส ำนักปลัด)  
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5. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ในกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร 
คณะท ำงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกำร
จัดท ำแผนชุมชน และกิจกรรมสนบัสนุนกำรจดัประชำคมแผนชุมชน  
กำรพัฒนำผู้น ำชุมชน สร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชนและสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบรูณำกำรส ำหรับน ำข้อมลูมำจดัท ำเป็น
แผนพัฒนำท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
และกำรจัดเตรยีมสถำนท่ี ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิ ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน  
และอุปกรณ ์ค่ำประกำศนยีบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ตำ่งๆ  
ค่ำกระเปำ๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจเุอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร  
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร      
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและระเบยีบ ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 10 หน้ำที ่130    
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำก
ค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ ำเนินกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัต ิดังนี ้
      (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกคำ่ใช้สอย 
      (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรกัษำทรัพย์สินให้จำ่ยจำกค่ำวสัดุ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่16 มีนำคม  
2561 เรือ่ง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีในลกัษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
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5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที ่16 กรกฎำคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหำคม 2556 
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558  เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนำยน 
2559 เรือ่ง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีในลกัษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด) 

       

   
ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดสุ ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรพัย์สนิใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกต ิ
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภยั  
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนกังำน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่
สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก  
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตั้ง  
(กระดำนด ำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ 
เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที ่พระบรมยำลักษณ ์แผงปิดประกำศ  
แผ่นป้ำนชื่อส ำนกังำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ลี ่ม่ำน
ปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ  
ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำนำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บ
กระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปรินท ์เทป พ ีว ีซี  
แบบใส น้ ำยำลบ กระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน 
กระดำษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์ผ้ำส ำล ีธงชำต ิ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซ้ือหรอืจ้ำงพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผึ้ง  
น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนกังำน ฯลฯ 
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 
9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถนุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ 
ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด)  

         

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยนื
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยดังต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกต ิ
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย  
ค่ำตดิตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบำ้นงำนครัว ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุด เสียหำย  
ไม่สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ หม้อ กระทะ 
กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจก
เงำ โอ่งน้ ำ ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เครื่องบดอำหำร เครื่องตี 
ไข่ไฟฟ้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ รวมถึง หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน 
กระติกน้ ำแข็ง ถังแก๊ส เตำ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ่ำปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดที่ซือ้จำกเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิง่ของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยดังต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรพัย์สนิใหส้ำมำรถใช้
งำนไดต้ำมปกต ิ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภยั  
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดยุำนพำหนะและขนส่ง ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ 
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ ไขควง ประแจ แม่แรง  
กุญแจปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อค 
พวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจำจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ ยำงรถยนต ์น้ ำมันเบรก น๊อตและสกร ูสำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะ
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ เบำะรถยนต ์เครื่องยนต์ (อะไหล่)  
ชุดเกียร์รถยนต ์เบรก ครัช พวงมำลยั สำยพำน ใบพัด หม้อน้ ำ แบตเตอร์รี ่จำน
จ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟเบรก อำนจกัรยำน ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำง รถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 
9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถนุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ 
ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยดังต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกต ิ
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภยั  
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลืน่  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม 
ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ 
น้ ำมันจำรบ ีน้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ ฯลฯ      
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถนุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ 
ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุกำรเกษตร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสั้น รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกต ิ 
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภยั  
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดกุำรเกษตร ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ 
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ เคียว สปริงเกลอร์  
(Sprinkler) จอบหมุน จำนพรวน เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุสัตว์ปีก และสัตว์น้ ำ วสัดุ
เพำะช ำ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก  
หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 

       

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพร ่รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกต ิ
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำน หรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่
สำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ ขำตั้งกล้อง ขำ
ตั้งเขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภำพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปำ๋ใส่
กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิน้เปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดำษเขยีนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์มสไลด ์แถบ
บันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำร
ล้ำงอัดขยำย ภำพถำ่ยดำวเทียม ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร ์รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไมย่ืนนำน  
สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บำท 
3. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรพัย์สนิใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกต ิ
4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย  
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพวิเตอร ์ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ แผ่นหรือจำนบันทกึ
ข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล  
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพมิพ์
ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพวิเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดำษตอ่เนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะ
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์ 
(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส ์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
witching Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เครื่องอ่ำนและบันทึก
ข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต ์(Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 392,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ หรืออำคำร สถำนที่ท่ี
อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
ที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษ ีในกิจกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ        
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่
16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที ่12  
กันยำยน 2560 เรื่อง  แนวทำงกำรแก้ไขปญัหำค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภำพันธ ์2562  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณปูโภค 
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน คำ่โทรศัพท์เคลื่อนที ่และหมำยควำม
รวมถึงค่ำใช้เพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกีย่วกับ 
กำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท ์ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภำพันธ ์2562  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด) 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่บรกิำรไปรษณีย ์ค่ำธนำณัต ิค่ำดวงตรำไปรษณยีำกร ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย ์ค่ำธรรมเนยีมกำรโอนเงินในระบบบรหิำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอเิล็กทรอนิกส ์(GFMIS) ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภำพันธ ์2562  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 110,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
และค่ำใช้บริกำรอินเตอรเ์น็ต ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต ์และค่ำธรรมเนยีมที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงอินเทอรเ์น็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำรอื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทวี ี 
ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้
ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กดิขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร ค่ำวิทยุสื่อสำร 
ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภำพันธ ์2562  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด) 
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยอื่น       

    

1. โครงการส ารวจความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชน 
ของ อบต.แก่งเสี้ยน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรประชำชนของ อบต.แก่งเสี้ยน โดยจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงองค์กรหรือ
สถำบันที่เป็นกลำงกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บรกิำร
ประชำชน จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชนท่ีมำ
รับบริกำรหรือตดิต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดงันี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชกฤษฎกีำ ว่ำดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที่ 14  หน้ำที่ 131 
(ส ำนักปลัด) 

      

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ ในกำรด ำเนิน 
โครงกำรจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ ำเภอเมืองกำญจนบุร ีประจ ำป ี2564  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดงันี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที่
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
3) ประกำศกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ เรื่อง หลกัเกณฑ์วิธกีำรปฏิบัติงำนศูนย์
ปฏิบัติกำรรว่มในกำรช่วยเหลือประชำชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ลงวนัที่ 11 
ตุลำคม 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิำยน 2560 เรือ่งแนวทำงในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516  ลงวนัที่ 22 
กุมภำพนัธ์ 2561 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทำงกำรจัดตั้งศนูย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลอื
ประชำชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที่ 17  หน้ำที่ 133    
(ส ำนักปลัด) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,726,740 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,028,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,028,120 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,707,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ ำป ีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิ
ที่ได้รับตำมกฎหมำย  
จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง                จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. นักวิชำกำรคลัง                       จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         3. นักวิชำกำรเงินและบัญชี            จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         4. นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้            จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         5. เจ้ำพนักงำนพัสด ุ                    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542  
2) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอืน่ในลกัษณะ
เดียวกนั พ.ศ. 2535  
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2560  
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลือ่นขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนกังำนสว่นท้องถิ่น  
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดอืนและวิธีกำรจ่ำยเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดอืนและวิธีกำรจ่ำยเงนิเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 
พฤศจิกำยน 2558 
7) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดอืนและวิธีกำรจ่ำยเงนิเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  
มิถุนำยน 2561 
8) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 
ธันวำคม 2558  เรือ่ง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดอืนและวิธีกำรจ่ำยเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกำศ ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่งมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลกูจ้ำงขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นไดร้ับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 
กรกฎำคม 2561  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลือ่นขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนกังำนสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 
(กองคลัง) 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง บริหำร 
อ ำนวยกำร ตำมสิทธิที่ไดร้ับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 
3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
         2. เจ้ำพนักงำนพัสด ุ        จ ำนวน 1   ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ ประกำศ และหนังสอืสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติเงนิเดอืนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2544 
4) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอืน่ในลกัษณะ
เดียวกนั พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน
ข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกำศลงวนัที่ 3 
ธันวำคม 2553  
6) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน
และวิธกีำรจ่ำยเงินเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559  
8) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี  เรือ่ง หลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(กองคลัง) 

      

       

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 194,520 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย  
และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
    1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสด ุ    
                                                             จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
2) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอืน่ในลกัษณะ
เดียวกนั พ.ศ. 2535 
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำน
จ้ำง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2558 
4) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 
2558 เรือ่ง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนกังำนจำ้ง  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี  เรือ่ง หลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 
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งบด าเนินงาน รวม 640,320 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 246,320 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 158,320 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วน
ต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษ
อันมีลกัษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปีแก่พนกังำนส่วนทอ้งถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอืน่ขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 
เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบ
แทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปีแก่พนกังำนสว่นท้องถิ่นให้เป็น
รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่26 
กุมภำพนัธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธกีำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีิเศษ
อันมีลกัษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ ลูกจ้ำง และพนกังำนจ้ำง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 
ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีำรก ำหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปี 
(กองคลัง) 

      

       

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนกังำน
ส่วนต ำบลที่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ปกตโิดยลักษณะงำนส่วนใหญ่ต้องปฏิบตังิำน 
ในที่ตั้งส ำนักงำนและได้ปฏบิัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรในท่ีตั้งส ำนักงำน 
หรือโดยลักษณะงำนปกติต้องปฏบิัติงำนในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและ
ได้ปฏิบตัิงำนน้ันนอกผลัดหรือกะของตนหรือไดร้ับอนุมัติให้ปฏิบัติใน
วันหยุดรำชกำรและใหห้มำยควำมรวมถึงเงินค่ำตอบแทนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลด้วย     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกำยน 2559 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  
(กองคลัง) 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่เช่ำบำ้นใหแ้ก่พนักงำนสว่นต ำบล ตำมสิทธิท่ีไดร้ับตำมกฎหมำย    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไข้เพิม่เตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น 
(กองคลัง) 

      

         

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  
ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎกีำ และระเบียบ ดังนี ้ 
1) พระรำชกฤษฎกีำเงินสวัสดกิำรเกี่ยวกับกำรศกึษำของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลงั วำ่ดว้ยกำรเบิกจำ่ยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำบุตรของพนกังำน
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำบุตรของพนกังำน
ส่วนทอ้งถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
(กองคลัง) 

      

         

   
ค่าใช้สอย รวม 304,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 174,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร  
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำง 
บรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
(รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสยีง 
โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตำ่งๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้ง
ไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มนีำคม 2561 เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใชจ้่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรือ่ง 
หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      

    
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลีย้งเดินทำง  
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของ
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล 
และพนักงำนจำ้ง หรือบคุคล คณะบุคคลที่ไดร้ับอนุญำตหรืออนมุัติใหเ้ดนิทำง
ไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สมัมนำ ดูงำน หรือไปตดิตอ่รำชกำร ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2029 ลงวันที ่5 กรกฎำคม  
2548 เรือ่ง กำรก ำหนดเทียบต ำแหน่งเพือ่ประโยชน์ในกำรเบิกคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที ่2 เมษำยน 
2561 เรือ่ง หลักเกณฑ์และแนวทำง กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำ
รับกำรฝกึอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 477 ลงวันที ่ 
5 กุมภำพนัธ ์2562 เรือ่ง กำรเดินทำงไปเขำ้รับกำรฝกึอบรมกับสถำบันกำรศกึษำ 
และหน่วยงำนอืน่ที่ไม่ไดท้ ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่  
(กองคลัง) 

      

       

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำก
ค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัต ิดังนี ้  
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ยจำกค่ำใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวสัด ุ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2556  
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
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7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที่ 9 
มิถุนำยน 2558  เรือ่ง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 
2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีในลกัษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองคลัง) 

         

   
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดสุ ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสั้น รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรพัย์สนิใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกต ิ
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภยั  
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนกังำน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็กที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพื้น  
ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ  
ภำพเขยีน แผนที่ พระบรมยำลักษณ ์แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือ 
หน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำยตำ่งๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน)  
นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเยบ็
กระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปรินท ์เทป พ ีว ีซี แบบ
ใส กระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษไข แฟ้ม 
สมุดบัญชี สมุดประวัติขำ้รำชกำร แบบพิมพ ์ผ้ำส ำลี ธงชำติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จำกกำรซ้ือ
หรือจ้ำงพิมพ ์ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไขขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชน 
ในส ำนักงำน ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองคลัง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร ์รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มรีำคำต่อหนว่ยหรือต่อชุด 
ไม่เกิน 20,000 บำท   
3. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรพัย์สนิใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกต ิ
4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับคำ่วสัด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย  
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพวิเตอร ์ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ แผ่นหรือจำนบันทกึ
ข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
CompactDisc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel  
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพห์รือเทปพิมพ์
ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพวิเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  
กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะ 
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  
เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง 
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound  
Card) เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต ์(Diskette) แบบ
ฮำร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  
เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองคลัง) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย ์ค่ำธนำณัต ิค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำ
เช่ำตู้ไปรษณีย ์ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใชจ้่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะ
ค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองคลัง) 

      

         

  
งบลงทุน รวม 58,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 58,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    

1. จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจก   
ขนาด 123(W) x 67(D) x 75.3(H) ซม. 

จ านวน 5,300 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำด 123(W) 
x 67(D) x 75.3(H) ซม. จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 5,300 บำท  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
- โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 123(W) x 67(D) x 75.3(H) ซม.  
- ลิ้นชักด้ำนข้ำง 3 ลิ้นชัก 
- ลิ้นชักกลำง 1 ลิ้นชัก 
- หนำ้โต๊ะท ำจำกยำง PVC พร้อมปิดขอบยำง 
- กระจก ขนำด 123(W) x 67(D) x 75.3(H) ซม. 
         ไดร้ับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำก
ท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑส์ ำนักงำน
ประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
4) ประมำณหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที ่9 มิถนุำยน 2558 เรือ่ง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   
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5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเพือ่กำรจัดซือ้ครุภณัฑ์และรถยนต์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
(กองคลัง) 

        

    

2. ตู้เอกสาร 2 บานเปิด มือจับเขาควาย  
ขนาด 91.4(W) x 45.7(D) x 183(H) ซม. 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อตูเ้อกสำร 2 บำนเปิด มือจับเขำควำย ขนำด
91.4(W) x 45.7(D) x 183(H) ซม. จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,000 บำท  
เป็นเงิน 12,000 บำท โดยมีคณุลกัษณะ ดังนี ้
- ตู้เอกสำร 2 บำนเปดิ มือจับเขำควำย ขนำด 91.4(W) x 45.7(D) x 183(H) ซม.  
- ผลิตจำกเหล็กคุณภำพด ีหนำ 0.6 มม. 
         ไดร้ับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำก
ท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนักงำน
ประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
4) ประมำณหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที ่9 มิถนุำยน 2558 เรือ่ง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเพือ่กำรจัดซือ้ครุภณัฑ์และรถยนต์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
(กองคลัง) 

      

         

    
3. เก้าอ้ีส านักงาน ขนาด 61(W) x 70(D) x 93(H) ซม. จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเกำ้อีส้ ำนักงำน ขนำด 61(W) x 70(D) x 93(H) ซม. 
จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 3,500 บำท  โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
- มีพนักพิง  
- ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
- หุ้มหนัง PU  
- ขำโครเมี่ยมกันสนมิ 
- มีที่พักแขนท้ังสองข้ำง 
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         ไดร้ับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำก
ท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนักงำน
ประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
4) ประมำณหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ดว่นมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที ่9 มิถนุำยน 2558 เรือ่ง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเพือ่กำรจัดซือ้ครุภณัฑ์และรถยนต์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
(กองคลัง) 

       

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 30,000 บาท 

   

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ควำมเร็วสญัญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญำณ 
นำฬกิำได ้ในกรณีที่ตอ้งใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคณุลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี ้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลกัที่มีหน่วยควำมจ ำขนำด 
ไม่น้อยกวำ่ 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง  
แบบ Graphic Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หนว่ยควำมจ ำ
หลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
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- มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกวำ่ 2 TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส ์
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจดัหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) ประมำณหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนำยน 2552 
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเพือ่กำรจัดซือ้ครุภณัฑ์และรถยนต์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
(กองคลัง) 

        

    

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอ้ม
ติดตัง้ถังหมกึพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1เครื่อง รำคำ 7,500 บำท 
โดยคณุลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax 
ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพข์ำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกวำ่ 27 หน้ำต่อนำท ี 
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำท ี(ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำท ี(ppm)  
หรือ 5 ภำพต่อนำท ี(ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
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- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกวำ่ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100  
BASE-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำน 
เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศ
เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอรข์องกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในกิจกำร 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) ประมำณหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนำยน 2552 
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเพือ่กำรจัดซือ้ครุภณัฑ์และรถยนต์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
(กองคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ป่วยกำรให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
หรือค่ำใช่จ่ำยในลักษณะเดียวกันกับค่ำตอบแทน หรือค่ำป่วยกำรให้กับ 
ผู้ปฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
และอื่นๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แกอ่ำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560  
2) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
อำสำสมัครป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที ่8 กุมภำพนัธ ์2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลอื 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย ตำมพระรำชบัญญัติป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
(ส ำนักปลัด) 

      

         

   
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      

    

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2564 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตทุำง
ถนนในช่วงเทศกำลปีใหม ่พ.ศ. 2564 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จำ่ย 
เกี่ยวกับกำรใช้และกำรจัดเตรียมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น
และเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ ์
ทีจ่ ำเปน็ในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เต้นท ์ค่ำสำธำรณูปโภค 
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ รวมถึงค่ำเช่ำอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดระยะเวลำที่จดังำน ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำ
หรือสิ่งพิมพ ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจดัโครงกำร    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 
กันยำยน 2557 เรื่อง มำตรกำรในกำรรกัษำควำมปลอดภัยนกัท่องเที่ยว 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 
ธันวำคม 2561 เรื่อง กำรด ำเนินกำรป้องกนัและลดอุบัติเหตทุำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 
พ.ศ. 2562  
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5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 
มีนำคม 2562 เรือ่ง กำรด ำเนนิกำรป้องกนัและลดอบัุติเหตทุำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 
เมษำยน 2562 เรือ่ง กำรรณรงคจ์ัดกจิกรรมเนือ่งในเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที่ 52  หน้ำที่ 105  
(ส ำนักปลัด) 

         

    

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตทุำง
ถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ปี พ.ศ. 2564 โดยมีคำ่ใช้จ่ำย ประกอบดว้ย 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรจดัเตรียมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก ่ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เต้นท ์ 
ค่ำสำธำรณูปโภคตำ่งๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ รวมถึงค่ำเช่ำอุปกรณ์และอืน่ๆ  
ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลำที่จดังำน ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำท ำ
ป้ำยโฆษณำหรือสิ่งพิมพ์ และคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจดัโครงกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 
กันยำยน 2557 เรื่อง มำตรกำรในกำรรกัษำควำมปลอดภัยนกัท่องเที่ยว 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 
ธันวำคม 2561 เรื่อง กำรด ำเนินกำรป้องกนัและลดอุบัติเหตทุำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ 
พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 
มีนำคม 2562 เรือ่ง กำรด ำเนนิกำรป้องกนัและลดอบัุติเหตทุำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 
เมษำยน 2562 เรือ่ง กำรรณรงคจ์ัดกจิกรรมเนือ่งในเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที่ 53  หน้ำที่ 105  
(ส ำนักปลัด) 
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3. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภยัในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปดิและปิดกำรฝกึอบรม 
ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่ำประกำศนยีบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร  
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร คำ่เช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  
ค่ำกระเปำ๋หรอืสิ่งที่ใช้บรรจเุอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝกึอบรม ค่ำของสมนำคณุใน
กำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ค่ำสมนำคณุวทิยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ 
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเปน็ในกำรอบรมส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 5 หน้ำที ่11 
(ส ำนักปลัด) 

      

         

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเครื่องดับเพลิง รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมอีำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  
สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินใหส้ำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับคำ่วสัด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย  
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องดับเพลิง ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 
9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 
27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำสิ่งของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตำม
หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,090,189 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 644,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 644,280 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 464,280 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ ำป ีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิ
ที่ได้รับตำมกฎหมำย จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1.  ครู   จ ำนวน  2  ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542   
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจ่ำย
ที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนกังำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวำคม  
2558 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน
และวิธกีำรจ่ำยเงินเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม  
2563 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เงินอดุหนุนส ำหรับสนับสนุนศนูย์พัฒนำเดก็เลก็  
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิที่ได้รับตำม
กฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
   1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ ประกำศ และหนังสอื ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจ่ำย
ที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนกังำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30  
ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน
และวิธกีำรจ่ำยเงินเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
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6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14  
กรกฎำคม 2563 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เงินอดุหนุนส ำหรับสนับสนุนศนูย์พัฒนำเดก็เลก็   
(ส ำนักปลัด) 

        

 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,413,909 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 656,360 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 101,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกลู ค่ำระวำง 
บรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยกุระจำยเสียง 
โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตำ่งๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้ง
ไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่ 
16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวำคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนำคม 2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่
เบิกจ่ำยในลกัษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนนิกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(ส ำนักปลัด) 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      

    
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของ
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล 
และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ด้รบัอนญุำตหรืออนมุัติใหเ้ดนิทำง 
ไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สมัมนำ ดูงำน หรือไปตดิตอ่รำชกำร ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นที่สดุ ที ่มท 0808.2/ว 2029 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2548 
เรื่อง กำรก ำหนดเทียบต ำแหน่งเพื่อประโยชน์ในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำง กำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรบักำร
ฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่               
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 477 ลงวันที่ 5 
กุมภำพนัธ์ 2562 เรือ่ง กำรเดินทำงไปเข้ำรบักำรฝกึอบรมกับสถำบันกำรศึกษำและ
หน่วยงำนอืน่ที่ไม่ไดท้ ำควำมร่วมมือทำงวชิำกำรกับกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่          
(ส ำนักปลัด) 

      

        

    

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2564) 

จ านวน 279,300 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร 
สถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสรมิอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเลก็องค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำป ี2564) จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวยัในศนูย์พฒันำ
เด็กเล็ก เป็นเวลำ 2 ภำคเรยีน อัตรำมื้อละ 20 บำทต่อคน จ ำนวน 245 วัน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำ 
ไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศึกษำในสถำนศกึษำสังกัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2551 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่14 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้ำนกำรศกึษำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำลและ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล)   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 10 หน้ำที ่16 
(ส ำนักปลัด) 
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3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(โครงการส่งเสริมค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (รายหัว) ประจ าปี 2564) 

จ านวน 96,900 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบรหิำร
สถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมค่ำจดักำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน (รำยหัว) ประจ ำป ี2564)  
เป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนคำ่จัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พฒันำ
เด็กเล็ก จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำย ุ2 – 5 ปี ในศูนย์พฒันำเด็กเล็ก  
เป็นค่ำจัดกำรเรยีนกำรสอน อัตรำละ 1,700  บำท/คน/ป ี  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำ 
ไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศึกษำในสถำนศกึษำสังกัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2551 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่14 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้ำนกำรศกึษำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำลและ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล)   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 10 หน้ำที ่223 
(ส ำนักปลัด) 

      

        

    

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2564) 

จ านวน 6,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำร 
สถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนคำ่หนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น ประจ ำปี 2564) เป็นเงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองคก์ำร 
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำย ุ3 - 5 ปี  
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำ 
ไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศึกษำในสถำนศกึษำสังกัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2551 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่14 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้ำนกำรศกึษำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำลและ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล)   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 11 หน้ำที ่16 
(ส ำนักปลัด) 
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5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2564) 

จ านวน 6,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร 
สถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนคำ่อุปกรณ์กำรเรยีนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำป ี2564) เป็นเงินอุดหนุน
ส ำหรับสนบัสนุนค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จัดสรรส ำหรับเดก็ปฐมวยั อำย ุ3 - 5 ปี 
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำ 
ไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่14 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้ำนกำรศกึษำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำลและ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล)   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 12 หน้ำที ่17 
(ส ำนักปลัด) 

      

        

    

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2564) 

จ านวน 9,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรบรหิำร 
สถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำป ี2564) เป็นเงินอุดหนุน 
ส ำหรับสนบัสนุนค่ำใช่จ่ำยในกำรจดักำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จัดสรรส ำหรับเดก็ปฐมวยั อำย ุ3 - 5 ปี 
 ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำ 
ไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่14 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้ำนกำรศกึษำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำลและ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล)   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 13 หน้ำที ่17 
(ส ำนักปลัด) 
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7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2564) 

จ านวน 13,760 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร 
สถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนคำ่กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น ประจ ำป ี2564) เป็นเงินอุดหนุน 
ส ำหรับสนับสนุนค่ำใช่จ่ำยในกำรจดักำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำย ุ3 -
5 ปี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำ 
ไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสังกัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่14 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนนุทั่วไปด้ำนกำรศกึษำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำลและ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล)   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 14 หน้ำที ่18 
(ส ำนักปลัด) 

      

        

    

8. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ประจ าปี 2564 

จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน 
สถำนศึกษำ ประจ ำป ี2564 โดยจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยเกีย่วกับกำรใช้และกำร
จัดเตรียมสถำนท่ีฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปดิและปดิกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ ์ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเปำ๋หรือสิง่ที่
ใช้บรรจเุอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝกึอบรม ค่ำของสมนำคณุในกำรดูงำน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ 
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิกฎกระทรวง และระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติกำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 
3) กฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ. 2553 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 1 หน้ำที ่220  
(ส ำนักปลัด) 
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9. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิประจ ำปี 
2564 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ ค่ำรับรองผู้
ทีเ่ชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ไดแ้ก่  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์ 
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกับสถำนท่ีและค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่  
ค่ำสถำนท่ีจัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือคำ่บริกำรวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครือ่ง
โปรเจคเตอร ์เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำงเหมำ
ท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนท่ี ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรทัศน ์รวมถึงค่ำตดิตั้ง ค่ำเช่ำ
อุปกรณ ์ตลอดระยะเวลำที่จดังำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือแข่งขัน 
ได้แก ่ค่ำตอบแทนกรรมกำรตดัสนิ ค่ำโล ่หรือถ้วยรำงวัลที่มอบใหผู้ช้นะ
กำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศเกียรติคณุ เงินหรือของ
รำงวัลที่มอบใหผู้้ชนะกำรประกวดหรอืแข่งขนั ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร 
ค่ำมหรสพ กำรแสดง และคำ่ใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน 
เช่น ค่ำโฆษณำทำงวิทย ุโทรทัศน ์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออกอำกำศทำงวิทยุโทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ
สิ่งพิมพ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจดัโครงกำร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขนั
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำรว่มกำรแข่งขนักฬีำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที่ 15 หน้ำที ่225  
(ส ำนักปลัด) 

      

         

   
ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำก
ค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัต ิดังนี ้   
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ยจำกค่ำใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวสัด ุ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
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4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่16 มีนำคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณปูโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่ 
16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหำคม 2556 
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 
9 มิถุนำยน 2558  เรือ่ง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนำยน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีในลกัษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนกปลัด) 

         

   
ค่าวัสดุ รวม 665,549 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดสุ ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสั้น รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ี ค่ำประกนัภัย 
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนกังำน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพื้น  
ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ  
ภำพเขยีน แผนที่ พระบรมยำลักษณ ์แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำนชื่อส ำนกังำนหรือ
หน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นปำ้ยต่ำงๆ มู่ลี ่ม่ำนปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน)  
นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป่ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำนำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บ
กระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปรินท ์เทป พ ีว ีซี แบบ
ใส น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์ผ้ำส ำล ีธงชำต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้
จำกกำรซ้ือหรือจำ้งพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนกังำน ฯลฯ      
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 

         

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 640,549 บาท 

      

           1. อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 115,893 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศนูย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรสว่น
ต ำบลแก่งเสี้ยน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน  
260 วัน และ อบต. ตั้งสมทบให ้ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่5 กุมภำพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงนิของสถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที ่8 พฤษภำคม 
2562 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงนิของสถำนศึกษำสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่14 กรกฎำคม  
2563 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด้ำน
กำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำล
และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล) 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 7 หน้ำที ่222 
 

         2. อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน  
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน  
524,656 บาท  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ออำหำรเสริม (นม)  
ส ำหรับโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 260 วัน และ อบต. ตั้งสมทบให ้ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่5 กุมภำพันธ ์2563 
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เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่14 กรกฎำคม  
2563 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด้ำน
กำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำล 
และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล)    
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 8 หน้ำที ่222 
(ส ำนักปลัด) 

         

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร ์รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มรีำคำต่อหน่วยหรือตอ่ชุด
ไม่เกิน 20,000 บำท   
3. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกนัภัย 
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพวิเตอร ์ ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไมคุ้่มค่ำ ดังนี้ แผ่นหรือจำนบันทกึข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, FlashDrive) เทปบันทึกข้อมูล  
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพมิพ์
ส ำหรับเครื่องพิมพ์ส ำหรับคอมพวิเตอร์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  
กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะ
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key 
board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีท
ฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครื่องกระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่ำน
และบันทึกขอ้มูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดสิเกตต์ (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ       
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 

         

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 92,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ หรือ อำคำรสถำนที่ท่ี
อยู่ในควำมดูแลรับผดิชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยจำ่ยเป็นค่ำ
ไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที ่12  
กันยำยน 2560 เรื่อง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภำพันธ ์2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณปูโภค 
(ส ำนักปลัด) 

      

         

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ หรืออำคำร สถำนท่ี 
ที่อยู่ในควำมดูแลรับผดิชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็น
ค่ำน้ ำประปำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที ่12  
กันยำยน 2560 เรื่อง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภำพันธ ์2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณปูโภค 
(ส ำนักปลัด) 

      

         



~ 107 ~ 
 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ
และค่ำใช้บริกำรอินเตอรเ์น็ต ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต ์และค่ำธรรมเนยีมที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำรด์และค่ำสื่อสำรอื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี 
ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม และให้หมำยควำมรวมถึงคำ่ใช้จ่ำยเพือ่ให้
ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร ค่ำวิทยุ
สื่อสำร ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม 
โดยจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมของศูนย์พัฒนำเด็กเลก็
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16  
กรกฎำคม 2556  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที ่12  
กันยำยน 2560 เรื่อง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภำพันธ ์2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณปูโภค 
(ส ำนักปลัด) 

      

         

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ประจ าปี 2564) 

จ านวน 1,032,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรยีน
บ้ำนหนองสองตอน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  
ประจ ำป ี2564) อัตรำมื้อละ 20 บำทต่อคน จ ำนวน 200 วัน             
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2559 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่14 กรกฎำคม
2563 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปด้ำน
กำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เฉพำะเทศบำล
และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล)  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 9 หน้ำที ่222 
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 459,070 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 261,070 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนท่ีเสียไปให้แก่อำสำสมัครบริบำล
ท้องถิ่น หรือคำ่ใช่จ่ำยในลักษณะเดยีวกันกับค่ำตอบแทนหรือค่ำป่วยกำร 
ให้กับผูป้ฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
จ ำนวน  2 คนๆ ละ 5,000 บำท จ ำนวน 12 เดอืน เป็นเงิน 120,000 บำท   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่และกำรเบิกจ่ำย พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวันที ่25 มิถุนำยน 2562 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกำรเบิกจ่ำย พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที ่18 ตุลำคม 2562 
เรื่อง กำรก ำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับกำรดแูลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงในระยะยำวและ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข อัตรำค่ำตอบแทนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของอำสำสมัคร 
บริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 
2563 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(ส ำนักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 91,070 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      

    

1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2564 

จ านวน 67,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบำ้ ตำมพระปณิธำณศำสตรำจำรย ์ดร. สมเด็จพระเจ้ำ
น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ ์อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรสีวำง
ควัฒน วรขัตติยรำชนำร ีประจ ำป ี2564 โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจัดซื้อวัคซีน ไซรงิค์พลำสติก พร้อมเข็ม ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  
ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรด ำเนนิโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวสัดิภำพสัตวข์ององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที ่12 มกรำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนนิงำนป้องกนั และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10  
เมษำยน 2561 เรือ่ง แนวทำงกำรด ำเนนิโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำจฬุำภรณวลยั
ลักษณ ์อัครรำชกมุำร ีเพิ่มเติม 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/1237 ลงวันที ่22  
เมษำยน 2563 เรือ่ง กำรจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนนุทัว่ไปตำมโครงกำรสตัว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้ำน้องนำง
เธอ เจ้ำฟ้ำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำร ี
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน  
2563 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 5 หน้ำที ่116  
(ส ำนักปลัด) 
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2. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2564 

จ านวน 13,500 บาท 

      

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรส ำรวจข้อมลูจ ำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัวต์ำมโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ 
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำณศำสตรำจำรย ์ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ ์อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำร ี 
ประจ ำป ี2564 โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำวสัด ุเครื่องเขียน และ
อุปกรณ ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรตดิต่อสื่อสำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสมัพันธ์ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวสัดิภำพสัตวข์ององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที ่12 มกรำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนนิงำนป้องกนั และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10  
เมษำยน 2561 เรือ่ง แนวทำงกำรด ำเนนิโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้ำลกูเธอ เจ้ำฟ้ำจฬุำภรณวลยั
ลักษณ ์อัครรำชกมุำร ีเพิ่มเติม 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/1237 ลงวันที ่22  
เมษำยน 2563 เรือ่ง กำรจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนนุทัว่ไปตำมโครงกำรสตัว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้ำน้องนำง
เธอ เจ้ำฟ้ำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำร ี
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 
2563 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 6 หน้ำที ่117  
(ส ำนักปลัด) 
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3. โครงการคัดแยกขยะ พิทักษ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

จ านวน 10,070 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรคดัแยกขยะ พิทักษ์ชุมชน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรจดัเตรียมสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธี
เปิดและปดิกำรฝึกอบรม ค่ำวัสด ุเครื่องเขยีนและอุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบตัร 
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรบั
กำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำร
ฝึกอบรม ค่ำกระเปำ๋หรอืสิ่งที่ใช้บรรจเุอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม  
ค่ำของสมนำคณุในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ค่ำสมนำคณุ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเปน็ 
ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร      
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิประกำศ ระเบียบ และหนงัสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้ำนเมอืง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
4) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรจัดกำรมลูฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที ่18 ตุลำคม 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที ่16 มกรำคม 2561 
เรื่อง แนวทำงกำรรวมกลุม่พื้นที่ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวันที ่
7 มีนำคม 2561 เรื่อง กำรขับเคลือ่นนโยบำยกำรรวมกลุ่มพื้นที่ในกำรจัดกำรมูลฝอย  
(Cluster) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 6 หน้ำที ่12 
(ส ำนักปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน 
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ 
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกนัภัย 
ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดวุิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์ดังนี ้  
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพเดิม  
ดังนี้ ทรำยอะเบท วัคซีน ส ำล ีและผ่ำพนัแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล ์เคมีภัณฑ์  
ออกซิเจน น้ ำยำตำ่งๆ สำยยำง ลูกยำง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดำษกรอง จุกต่ำงๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ ประกำศ และหนังสอื ดังนี ้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
4) พระรำชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 
5)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อชว่ยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขอองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2561 
6) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรือ่ง ชื่อและอำกำรส ำคัญของโรคติดตอ่ที่ตอ้งเฝ้ำระวัง  
พ.ศ. 2559 
7) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรือ่ง ก ำหนดให้แหล่งเพรำะพันธุ์ยุงลำยเป็นเหตรุ ำคำญ
และแต่งตั้งเจ้ำพนกังำนสำธำรณสขุเพิ่มเติม  
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที ่22 สิงหำคม2560 
เรื่อง กำรควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพำหะน ำโรค  
9) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที ่9 เมษำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพือ่ช่วยเหลือ
ประชำชนกรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด -19) 
10) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
11) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่5 กุมภำพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
12) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
13) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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14) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนำยน2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีในลกัษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
15) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(ส ำนักปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 118,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 118,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์กำรเกษตร       

    
1. เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 118,000 บาท 

      

  เพือ่จ่ำยเป็นคำ่จดัซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ ำนวน 2 เครื่องๆ  ละ 59,000 บำท 
รวมเป็น 118,000 บำท โดยมคีุณลักษณะพื้นฐำนและเฉพำะสังเขปตำม
ประกำศเกณฑม์ำตรฐำนครภุัณฑ ์ดังนี ้ 
     1. ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ ำยำไมน่้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อช่ัวโมง 
     2. ถังบรรจุน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลติร 
     3. ก ำลังเครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ  
         จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนักงบประมำณ  
เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำย ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่   
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนำยน 2552 
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเพือ่กำรจัดซือ้ครุภณัฑ์และรถยนต์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 ล ำดับที1่7 หน้ำที ่22 
(ส ำนักปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    

1.เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  1. เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำร ิด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 80,000 บำท  เพื่อจ่ำยเป็น 
         (1) อุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที ่4  
บ้ำนหนองสองตอน จ ำนวน 20,000 บำท เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำร 
ตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสองตอน ให้กับ
กรรมกำรหมู่บ้ำนส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 
ในกิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพื้นที ่เช่น  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพดำ้นสำธำรณสุขของประชำชนในกำร
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะของประชำชน ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำร
อบรม กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรรณรงค์ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของแต่ละโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  จ ำนวน 3 โครงกำร    
         (2) อุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที ่5  
บ้ำนหนองจอก จ ำนวน 20,000 บำท เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำร
ตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก ให้กับกรรมกำร 
หมู่บ้ำน ส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ใน
กิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพื้นที ่เช่น  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพดำ้นสำธำรณสุขของประชำชนในกำร
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะของประชำชน ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำร
อบรม กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรรณรงค์ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของแต่ละโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  จ ำนวน 3 โครงกำร      
           (3) อุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 6  
บ้ำนตรอกมะตูม จ ำนวน 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำร
ตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที ่6 บ้ำนตรอกมะตูม ให้กับกรรมกำร 
หมู่บ้ำน ส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ใน
กิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพื้นที ่เช่น  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพดำ้นสำธำรณสุขของประชำชนในกำร
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะของประชำชน ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำร
อบรม กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรรณรงค์ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของแต่ละโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  จ ำนวน 3 โครงกำร     
          (4) อุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 7  
บ้ำนท่ำดินสอพอง จ ำนวน 20,000 บำท เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำร 
ตำมพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสขุ หมู่ที ่7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ให้กับกรรมกำร 
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หมู่บ้ำน ส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ใน
กิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพื้นที ่เช่น  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพดำ้นสำธำรณสุขของประชำชนในกำร
เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะของประชำชน ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำร
อบรม กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรรณรงค์ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของแต่ละโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  จ ำนวน 3 โครงกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่ 
5 กรกฎำคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 เงินอดุหนุนทั่วไปด้ำนสำธำรณสขุขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 14 หน้ำที ่89 
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์       

    

1. โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด 
จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเปน็เงินอดุหนนุส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบรุ ีส ำหรบั 
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหลำ่กำชำดจังหวัด
กำญจนบุร ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที ่24 กันยำยน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติกำรตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อสนับสนนุภำรกิจของเหล่ำกำชำด 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 10 หน้ำที ่118   
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ใหจ้่ำยจำก
ค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัต ิ ดังนี ้
      (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกคำ่ใช้สอย 
      (2) ค่ำสิ่งของทีซ่ื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรกัษำทรัพย์สินให้จำ่ยจำกค่ำวสัดุ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่16 มีนำคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณปูโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหำคม 2556 
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558  เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนำยน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีในลกัษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง) 
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดไุฟฟ้ำและวิทย ุรำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกนัภัย 
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแลว้ไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้ำ เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ ฟิวส ์เทปพันสำยไฟฟำ้ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทย ุลูกถ้วย
สำยอำกำศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สำยอำกำศหรือเสำอำกำศส ำหรบัวิทย ุเครื่องรับโทรทัศน์ จำนรับสัญญำณดำวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะ
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ ดอกล ำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9  
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่ 
27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำสิ่งของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตำม
หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองช่ำง) 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,135,600 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 17,735,600 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 17,685,600 บาท 
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร    

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 17,645,600 บาท 

   

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร  
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกลู ค่ำระวำง 
บรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
(รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสยีง 
โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตำ่งๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้ง
ไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวำคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนำคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนนิกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(กองช่ำง) 

   

       
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำก
ค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัต ิดังนี ้
      (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกคำ่ใช้สอย 
      (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวสัด ุ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่16 มีนำคม 2561 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่ 
16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหำคม 2556 
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนำยน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีในลกัษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง) 

       

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิง่ของ
ที่มลีักษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไมย่ืนนำน 
สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปน้ี 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกนัภัย 
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดยุำนพำหนะและขนส่ง ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ ไขขวง ประแจ แม่แรง  
กุญแจปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง 
มำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจรำจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ ยำงรถยนต ์น้ ำมันเบรก น๊อตและสกร ูสำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะ
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ เบำะรถยนต ์เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต ์เบรก ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ แบตเตอร์รี ่จำนจ่ำย  
ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำง รถยนต ์กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ 
ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองช่ำง) 
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งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,400,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    

1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบอัดท้าย 

จ านวน 2,400,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซ ีหรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสดุไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต ์ 
แบบอดัท้ำย จ ำนวน 1 คัน รำคำ 2,400,000 บำท เพื่อใช้ในกำรปฏิบตัิงำน 
ขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน โดยมลีักษณะเฉพำะสังเขป ดังนี ้
  (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนำดควำมจุของตู้ไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร และ

สำมำรถรับน้ ำหนกัมูลฝอยได้ไม่น้อยกวำ่ 5,000 กิโลกรัม  
  (2) ตัวถังท ำด้วยเหล็กหนำไม่นอ้ยกว่ำ 3 มิลลิเมตร พื้นหนำไม่น้อยกวำ่ 4.50 มิลลิเมตร 
  (3) รถรับน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 กิโลกรัม และน้ ำหนกัของรถรวมน้ ำหนัก
บรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ12,000 กิโลกรัม 
  (4) ชุดอัดท้ำยท ำงำนดว้ยระบบไฮดรอลิก สำมำรถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่ำ  
2,500 ปอนด์ต่อตำรำงนิว้ 
  (5) มีโคมไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
4) ประมำณหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนำยน 2552 
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเพือ่กำรจัดซือ้ครุภณัฑ์และรถยนต์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 2 หน้ำที ่263 
(กองช่ำง) 
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งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 94,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 94,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 94,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 44,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกลู ค่ำระวำง 
บรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
(รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสยีง 
โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตำ่งๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้ง
ไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวำคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนำคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนนิกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(กองช่ำง) 

      

         

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      

    
1. โครงการคลองสวยน้ าใส ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรคลองสวยน้ ำใส ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
ใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝึกอบรม 
ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่ำประกำศนยีบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร  
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  
ค่ำกระเปำ๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของ
สมนำคณุในกำรดูงำน ค่ำอำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคณุวิทยำกร 
ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
กำรจัดท ำโครงกำร         
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
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2) พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรกัษำคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 4 หน้ำที ่109  
(กองช่ำง)  

        

    
2. โครงการส่งเสริมความรู้การใช้น้ าอย่างประหยัด จ านวน 15,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำรใช้น้ ำ
อย่ำงประหยดั โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกับกำรใช้และ
กำรตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝึกอบรม ค่ำวสัด ุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรติดต่อ สื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณต์่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณใน
กำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร  
ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรกัษำคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 5 หน้ำที ่109  

(กองช่ำง)  

      

         

    
3. โครงการฟื้นฟูและบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรฟื้นฟูและบ ำบัดน้ ำเสยีใน
ครัวเรือน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำร
ตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณต์ำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณใน
กำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร  
ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรกัษำคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 9 หน้ำที ่112  
(กองช่ำง)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 319,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 264,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 264,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      

    

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

จ านวน 94,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิด
กำรฝึกอบรม ค่ำวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร 
ค่ำเช่ำอุปกรณต์่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร 
ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำง
และเครือ่งดืม่ ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ   
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 2 หน้ำที ่9  
(ส ำนักปลัด) 

      

        

    

2. โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2564 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัว 
โดยศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
ประจ ำป ี2564 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝึกอบรม  
ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเปำ๋
หรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคณุ
ในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร 
ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขนั
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำรว่มกำรแข่งขนักฬีำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 20 หน้ำที ่91  
(ส ำนักปลัด) 

        

    

3. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
พัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรี 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพ
พัฒนำเยำวชนและกลุ่มสตร ีโดยมคี่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรใช้และกำรตกแตง่สถำนที่อบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝึกอบรม  
ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเปำ๋
หรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคณุ
ในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร  
ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 3 หน้ำที ่10 
(ส ำนักปลัด) 

      

        

    

4. โครงการชุมชนฉัน ไม่ท้ิงกัน  
ร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2564 

จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรชุมชนฉัน ไม่ทิ้งกัน ร่วมใจ
กันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ ำป ี2564 โดยมคี่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำ
รับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ 
ได้แก ่ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆได้แก ่ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำ
เช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน 
รวมค่ำตดิตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำจ้ำงเหมำท ำ
ควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งจัดสถำนท่ี ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ  
เช่น กระแสไฟฟ้ำ ค่ำเช่ำอุปกรณ ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลำ
ที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
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จ ำเป็นในกำรจดัโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขนั
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำรว่มกำรแข่งขนักฬีำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 4 หน้ำที ่10 
(ส ำนักปลัด) 

        

    

5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน ประจ าปี 2564 

จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนำคณุภำพชีวิตแก่เยำวชน ประจ ำป ี2564 โดยมีค่ำใช้จำ่ยประกอบด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธี
เปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ใน
กำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ค่ำของสมนำคณุในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
สมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำย
อื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที ่30 มิถนุำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 29 หน้ำที ่95  
(ส ำนักปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    

1. โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อายุไม่เกิน 13 ปี ครั้งที่ 3 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอ ำเภอเมอืงกำญจนบุร ีในกำรโครงกำรแข่งขัน
ฟุตบอลเยำวชน อำยุไม่เกิน 13 ปี ครั้งท่ี 3 อ ำเภอเมืองกำญจนบุร ี
ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 ล ำดับที ่1 หน้ำที ่9 
(ส ำนักปลัด)  

      

        

    

2. โครงการขอรับการอุดหนุนในการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬา และนันทนาการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดกำญจนบุร ีในกำรด ำเนินโครงกำรขอรับ
กำรอุดหนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมจดักำรแข่งขันกีฬำ และ
นันทนำกำรเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพท่ีด ีจังหวัดกำญจนบุร ี
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 1 หน้ำที ่9  
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
คา่ใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      

    
1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563 จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบสำนประเพณลีอยกระทง  
ประจ ำป ี2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจดั 
เตรียมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ำเช่ำหรือ
ค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรือ้ถอน 
เช่น เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์งำน 
เช่น สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น
ในกำรจัดโครงกำร   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขนั
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำรว่มกำรแข่งขนักฬีำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 33 หน้ำที ่232  
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,766,550 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 905,760 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 905,760 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 667,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ ำป ีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิ
ที่ได้รับตำมกฎหมำย จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. นำยช่ำงโยธำ               จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542  
2) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอืน่ในลกัษณะ
เดียวกนั พ.ศ. 2535  
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2560  
4) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลือ่นขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนกังำนสว่นท้องถิ่น  
5) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดอืนและวิธีกำรจ่ำยเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดอืนและวิธีกำรจ่ำยเงนิเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่4) ลงวันที ่26 
พฤศจิกำยน 2558 
7) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดอืนและวิธีกำรจ่ำยเงนิเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22   
มิถุนำยน 2561 
8) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที ่ 
15 ธันวำคม 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธกีำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 4) และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอตัรำค่ำจ้ำง
และกำรให้ลูกจ้ำงขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที ่4)  
9) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที ่3  
กรกฎำคม 2561  ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลือ่นขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนกังำนสว่นท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2561   
(กองช่ำง) 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง บริหำร 
อ ำนวยกำร ตำมสิทธิท่ีได้รบัตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอตัรำก ำลัง 3 ปี  
จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. 2551 
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติเงนิเดอืนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที ่3)  
พ.ศ.2544 
4) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอืน่ในลกัษณะ
เดียวกนั พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน
ข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกำศลงวนัที ่3  
ธันวำคม 2553  
6) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน
และวิธกีำรจ่ำยเงินเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) ลงวันที ่7 มีนำคม 2559  
8) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ี เรือ่ง หลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2559 
(กองช่ำง) 

      

       

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 196,560 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย  
และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
       1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ   
                                                            จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
2) พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและเงนิอืน่ในลกัษณะ
เดียวกนั พ.ศ. 2535 
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำน
จ้ำง (ฉบับที ่4) ลงวันที ่19 สิงหำคม 2558 
4) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที ่26 สิงหำคม 2558 
เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนกังำนจ้ำง  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2559      
(กองช่ำง) 
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งบด าเนินงาน รวม 853,290 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 314,290 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 185,290 บาท 

      

           เพื่อจ่ำยเป็น 
         1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง จ านวน 85,290 บาท   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษ
อันมีลกัษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปีแก่พนกังำนส่วนทอ้งถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอืน่ขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภำคม 2557 
เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ 
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนทอ้งถิน่ให้
เป็นรำยจ่ำยอืน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที ่26  
กุมภำพนัธ ์2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีิเศษ
อันมีลกัษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ ลูกจ้ำง และพนกังำนจ้ำง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส ำนกังำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที ่29  
ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกีำรก ำหนด 
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปี 
 

        2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการ 
ซ้ือหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคล
หรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ  จ านวน 100,000 บาท   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้ 
1) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่6 กันยำยน 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร 
2) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบกำร เรื่องหลกัเกณฑ์และวิธกีำร
ก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ลงวันที ่15 พฤศจิกำยน 2560  
3) ประกำศองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน เรือ่ง ก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรงำนพัสดุภำครฐั ลงวันที ่22 ตุลำคม 2561  
(กองช่ำง) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนกังำน
ส่วนต ำบล ที่ปฏิบัติงำนตำมหน้ำทีป่กติโดยลักษณะงำนส่วนใหญต่้อง
ปฏิบัติงำนในท่ีตั้งส ำนักงำนและไดป้ฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรใน
ที่ตั้งส ำนักงำน หรือโดยลักษณะงำนปกติต้องปฏิบัติงำนในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และได้ปฏิบตัิงำนน้ันนอกผลัดหรือกะของตน หรือได้รบั
อนุมัติให้ปฏิบัติในวันหยุดรำชกำร และให้หมำยควำมรวมถึงเงิน
ค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลด้วยฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที ่17 
พฤศจิกำยน 2559 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  
(กองช่ำง) 

      

         

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนกังำนสว่นต ำบล ตำมสิทธิท่ีไดร้ับตำม
กฎหมำย 
- เป็นไปตำมระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไข้เพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12 ตุลำคม 2559 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น 
(กองช่ำง) 

      

       

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  
ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎกีำ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้ 
1) พระรำชกฤษฎกีำเงินสวัสดกิำรเกี่ยวกับกำรศกึษำของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงนิสวัสดกิำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร  
พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำบุตรของพนกังำน
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศกึษำบุตรของพนกังำน
ส่วนทอ้งถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
(กองช่ำง) 
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ค่าใช้สอย รวม 239,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 149,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร  
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกลู ค่ำระวำง 
บรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
(รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสยีง 
โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตำ่งๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้ง
ไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวำคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนำคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่
เบิกจ่ำยในลกัษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนนิกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(กองช่ำง) 

      

         

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      

    
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รบั
อนุญำตหรืออนุมตัิให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม  
สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร ฯลฯ     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที ่มท 0808.2/ว 2029 ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2548 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที ่2 เมษำยน 2561 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 477 ลงวันที ่ 
5 กุมภำพนัธ ์2562 เรือ่ง กำรเดินทำงไปเขำ้รับกำรฝกึอบรมกับสถำบันกำรศกึษำและ
หน่วยงำนอืน่ที่ไม่ไดท้ ำควำมร่วมมือทำงวชิำกำรกับกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ 
(กองช่ำง)  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำก
ค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัต ิ ดังนี ้   
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ยจำกค่ำใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสด ุ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่16 มีนำคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณปูโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหำคม 2556 
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558  เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนำยน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีในลกัษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง) 

      

       

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวสัดสุ ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสั้น รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้  
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย 
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนกังำน ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพื้น 
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ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ 
ภำพเขยีน แผนที่ พระบรมยำลักษณ ์แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน 
หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผน่ป้ำยต่ำงๆ มู่ลี ่ม่ำนปรับแสง (ต่อผื่น) พรม  
(ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเยบ็
กระดำษ กำว ชอล์ค สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปรินท ์เทป พ ีว ีซี แบบ
ใส น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิปเป๊ก เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน กระดำษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์ผ้ำส ำล ีธงชำต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้
จำกกำรซ้ือหรือจำ้งพิมพ์ ของใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ น้ ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ ำดื่มส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนกังำน ฯลฯ      
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที ่9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถนุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ 
ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองช่ำง) 

         

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสร้ำง รำยจำ่ยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไมค่งทนถำวร หรือตำมปกตมิีอำยุกำรใช้งำนไมย่ืนนำน สิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอนัสั้น รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย 
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดกุ่อสร้ำง  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม  
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เล่ือย ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น  
ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้  ตะป ูเหล็กเส้น แปรงทำส ีปูนขำว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะ
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อน้ ำ
บำดำล ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที ่9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถนุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ 
ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองช่ำง) 

         

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิง่ของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกตมิีอำยุกำรใช้งำนไม่ยนืนำน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกนัภัย 
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดยุำนพำหนะและขนส่ง ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ ไขควง ประแจ แม่แรง  
กุญแจปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง 
มำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจำจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ ยำงรถยนต ์น้ ำมันเบรก น๊อตและสกร ูสำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะ
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต ์เบรก ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ แบตเตอร์รี ่จำนจ่ำย ล้อ 
ถังน้ ำมัน ไฟเบรก อำนจักรยำน ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำง รถยนต ์กันชนรถยนต์  
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที ่9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถนุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำม
หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองช่ำง) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกตมิอีำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน 
สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี้ 
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
3. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย 
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลืน่  ดังนี้   
(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
เดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันกำ๊ด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมนั
เตำ น้ ำมันจำรบ ีน้ ำมันเครือ่ง ถ่ำน ก๊ำซ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที ่9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถนุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ 
ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองช่ำง) 

      

       

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุคอมพิวเตอร ์รำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยนืนำน สิ้นเปลอืง  
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้
1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มรีำคำต่อหน่วยหรือตอ่ 
ชุดไม่เกิน 20,000 บำท   
3. รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
4. รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวสัด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย 
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพวิเตอร ์ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะคงทนแต่ตำมปกตมิี
อำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำนหรือเมื่อน ำไปใช้งำนแล้วเกิดควำมช ำรุดเสียหำย ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ำ ดังนี้ แผ่นหรือจำนบันทกึ
ข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภำพมีลักษณะเมื่อใช้แลว้ยอ่ม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภำพ หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นไม่คงสภำพ
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เดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, FlashDrive) เทปบันทึกข้อมูล lMagnetic 
Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) หัวพิมพห์รือเทปพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์
ส ำหรับคอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส ำหรบัเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง 
สำยเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส ำหรับกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้คืนสภำพดังเดิมที่มีลักษณะ 
เป็นกำรซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key 
 board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram  
คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส ์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  
(Printer Switching Box) เครื่องกระจำยสญัญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น  
เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต ์(Diskette) แบบ 
ฮำร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  
เป็นต้น ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที ่9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถนุำยน 2559 เรือ่ง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ 
ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
(กองช่ำง) 

       

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ หรืออำคำร สถำนที่ท่ี
อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
ทีต่้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษ ีในกิจกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ  
หมู่ที ่7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ฯลฯ        
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที ่12 
กันยำยน 2560 เรื่อง  แนวทำงกำรแก้ไขปญัหำค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภำพันธ ์2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณปูโภค 
(กองช่ำง) 
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งบลงทุน รวม 7,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 7,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตัง้ถังหมกึพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน 7,500 บำท 
โดยคณุลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภำยใน 
เครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)  
จำกโรงงำนผู้ผลิต  
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพข์ำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกวำ่ 27 หน้ำต่อนำท ี 
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำท ี(ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำท ี(ppm)  
หรือ 5 ภำพต่อนำท ี(ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกวำ่ 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกวำ่ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100  
BASE-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้
สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom      
         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศ
เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอรข์องกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในกิจกำร 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่ 
16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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4) ประมำณหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 
มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตำมหลกักำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนำยน 2552 
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเพือ่กำรจัดซือ้ครุภณัฑ์และรถยนต์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
(กองช่ำง) 

         

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,449,529 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทัง้ค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำก
ค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัต ิ ดังนี ้
      (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกคำ่ใช้สอย 
      (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสด ุ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่16 มีนำคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16  
กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที ่6 สิงหำคม 2556 
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558  เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่20 มิถุนำยน 2559 
 เรือ่ง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีในลกัษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง) 
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งบลงทุน รวม 2,349,529 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,349,529 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค       

    

1. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

จ านวน 344,988 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 
ไร่ปำล์ม หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน ขนำดกว้ำงข้ำงละ 1  
เมตร ยำว 280 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตรวมไมน่้อย
กว่ำ 710 ตำรำงเมตร ตำมแบบรปูและรำยกำรละเอียดของ อบต. 

แก่งเสี้ยน พร้อมป้ำยประชำสัมพนัธ ์   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและหนังสือ ดงันี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30มิถุนำยน2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 ล ำดับที ่7 หน้ำที ่13 
(กองช่ำง) 

      

         

    

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านป้าอุบล หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

จ านวน 496,187 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำนป้ำอุบล 
หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสีย้น ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 205 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 1,025 ตำรำงเมตร 
ตำมแบบรูปและรำยละเอยีดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปำ้ยประชำสมัพันธ์  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและหนังสือ ดงันี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30มิถุนำยน2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2563 ล ำดับที ่1หน้ำที ่9 
(กองช่ำง) 
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3. โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปา บริเวณส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

จ านวน 296,217 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ก่อสรำ้งหอถังเหล็กประปำ ขนำด 12 ลบ.ม. พร้อมปรบัปรุง
ระบบสูบน้ ำประปำ บริเวณส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น 
หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน ตำมแบบรูปและรำยละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและหนังสือ ดงันี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30มิถุนำยน2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 15 หน้ำที ่19  
(กองช่ำง) 

      

        

    

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยบ้านสามหลัง หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

จ านวน 254,619 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำนสำมหลัง 
หมู่ที ่6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสีย้น ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 135 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 540 ตำรำงเมตร ตำม
แบบรูปและรำยกำรละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปำ้ยประชำสมัพันธ์  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและหนังสือ ดงันี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30มิถุนำยน2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2563 ล ำดับที ่2หน้ำที ่9 
(กองช่ำง) 
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5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยธรรมอุทยาน หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

จ านวน 498,535 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บริเวณซอยธรรมอุทยำน 
หมู่ที ่6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสีย้น ขนำดกว้ำง 4.50 เมตร ยำว 235 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 1,057.50 ตำรำงเมตร 
ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมปำ้ยประชำสมัพันธ์ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและหนังสือ ดงันี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30มิถุนำยน2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 ล ำดับที ่8 หน้ำที ่14 
(กองช่ำง) 

      

        

    

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 
บ้านนางน้ าฝน  ภูโต (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

จ านวน 458,983 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำนนำง
น้ ำฝน ภูโต (ต่อจำกเดมิ) หมู่ที ่7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 240 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรตี 
ไม่น้อยกว่ำ 960 ตำรำงเมตร ตำมแบบรปูและรำยกำรละเอียดของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ำยประชำสัมพนัธ ์   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและหนังสือ ดงันี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30มิถุนำยน2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่4/2563 ล ำดับที ่9 หน้ำที ่14  
(กองช่ำง) 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,725 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,725 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,725 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      

    

1. โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาด้านการเกษตร  
ประจ าปี 2564 

จ านวน 10,725 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรส่งเสริมควำมรู้และพัฒนำ
ด้ำนกำรเกษตร ประจ ำป ี2564  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
และกำรจัดเตรียมสถำนท่ีฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝึกอบรม 
ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  
ค่ำกระเปำ๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของ
สมนำคณุในกำรดูงำน ค่ำอำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคณุวิทยำกร 
ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำร
จัดท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน2563  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่2/2563 ล ำดับที่ 7 หน้ำที ่13  
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 9,517,125 บาท 

  
งบกลาง รวม 9,517,125 บาท 

   
งบกลาง รวม 9,517,125 บาท 

   
เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 49,968 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรำยหรอื
เจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำย และคลอดบุตร ฯลฯ ตำม พ.ร.บ. ประกัน 
สังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง เงินเพิ่ม 
ค่ำครองชีพ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว ตำมสทิธิที่ได้รับตำมกฎหมำย ดังนี ้  
    1. พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  
                                                          จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
    2. พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (รถน้ ำ) 
                                                           จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
    3. พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ       จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
    4. พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก             จ ำนวน 1 ต ำแหนง่ 
    5. พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสด ุ 
                                                            จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
    6. พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ   
                                                            จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิประกำศ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน เรือ่ง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนกังำนจ้ำง   
3) หนังสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22  
มกรำคม 2557 เรือ่ง กำรจ่ำยเบ้ียประกนัสงัคมของพนักงำนจ้ำง 
4) หนังสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10  
กรกฎำคม 2557  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(ส ำนักปลัด) 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 2,107 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำมพระรำชบัญญตัิเงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เพื่อให้ควำมคุ้มครอง 
แก่ลูกจ้ำงท่ีประสบอันตรำย เจ็บป่วย ตำย หรือสูญหำย อันเนื่องมำจำก
กำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง โดยค ำนวณในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงท้ังปี  
(มกรำคม – ธันวำคม)   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิประกำศ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
2) พระรำชบัญญัติเงนิทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน เรือ่ง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนกังำนจ้ำง   
4) หนังสือส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที ่22  
มกรำคม 2557 เรือ่ง กำรจ่ำยเบ้ียประกนัสงัคมของพนักงำนจ้ำง 
5) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สดุ ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที1่0 กรกฎำคม 2557 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 6,550,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพื่อรองรับกำรจดัสวัสดิกำรให้แก่ผูสู้งอำยุท่ีมีอำย ุ60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที ่27  
ธันวำคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติในกำรจ่ำยเบ้ียย้ังชีพผู้สูงอำยุและเงินเบ้ีย
ควำมพิกำรให้คนพกิำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่   
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 484 ลงวันที ่18  
กุมภำพนัธ ์2563  
8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 651 ลงวันที ่3 
มีนำคม 2563 
9) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 2032 ลงวันที ่3  
เมษำยน 2563 
10) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1174 ลงวันที ่ 
14 เมษำยน 2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 15 หน้ำที ่121 
(ส ำนักปลัด) 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,064,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพื่อรองรบักำรจดัสวสัดิกำรเบี้ยควำมพิกำรให้แก่คนพิกำร
ที่มีสิทธิตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ที่ได้แสดงควำมจ ำนงโดยกำรขอขึน้
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบีย้ควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลว้  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียควำมพกิำรให้คนพิกำร
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที ่27  
ธันวำคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติในกำรจ่ำยเบ้ียย้ังชีพผู้สูงอำยุและเงินเบ้ีย
ควำมพิกำรให้คนพกิำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 651 ลงวันที ่3  
มีนำคม 2563 
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 2032 ลงวันที ่3  
เมษำยน 2563 
8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1174 ลงวันที ่14  
เมษำยน 2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 16 หน้ำที ่121  
(ส ำนักปลัด) 

      

       

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสงเครำะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แกผู่้ปว่ย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้วและมีควำมเป็นอยู่ยำกจน
หรือถูกทอดทิ้งขำดผู้อุปกำระดูแล ไมส่ำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได ้
ตำมบัญชีรำยชื่อที่ไดร้ับอนุมัติจำกผู้บริหำร   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 17 หน้ำที ่121  
(ส ำนักปลัด) 
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ส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บำท 

      

  เพื่อส ำรองจ่ำยในกำรเผชิญเหตตุลอดปี เป็นรำยจำ่ยที่ตั้งไวเ้พื่อใช้จ่ำย
กรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตสุำธำรณภัยเกดิขึ้นหรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อน
เกิดสำธำรณภัยหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย หรือกรณีฉุกเฉินบรรเทำ
ปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมได ้เช่น กำรป้องกัน
และแก้ไขปญัหำอุทกภัย น้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนำว 
วำตภัย อัคคีภัย ไฟป่ำและหมวกควัน เป็นต้น และในกำรช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
4) พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
5) พระรำชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 
6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที่ขอ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที ่9 เมษำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพือ่ช่วยเหลือ
ประชำชนกรณีโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด -19) 
6)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที ่8 กุมภำพันธ ์2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลอื 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อืน่และจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัยตำมพระรำชบัญญัติป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที ่29  
พฤศจิกำยน 2560    
8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที ่12 
 ธันวำคม 2561    
9) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4967 ลงวันที ่4  
ธันวำคม 2562 
10) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 5141 ลงวันที ่18  
ธันวำคม 2562 
11) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0810.4/ว 1022 ลงวันที ่31  
มีนำคม 2563 
12) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที ่8  
มิถุนำยน 2563 
13) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 4930 ลงวันที ่4  
ธันวำคม 2562 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 22 หน้ำที ่136  
(ส ำนักปลัด) 
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รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (สปสช.) 

จ านวน 130,050 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติในระดับท้องถิ่น 
หรือพ้ืนท่ี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ในอัตรำ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับจำกกองทุนหลัก 
ประกันสุขภำพแห่งชำต ิ    
- เป็นไปตำมระเบียบ ประกำศ และหนังสอื ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสมทบกองทนุ พ.ศ. 2561 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
4) ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เรือ่ง  
หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ในกำรให้บรกิำรสำธำรณะ ลงวันที ่23 พฤศจิกำยน 2552 
5) ประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกันสขุภำพแห่งชำต ิเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทนุหลักประกันสุขภำพใน
ระดับทอ้งถิน่หรอืพื้นที ่พ.ศ. 2561 
6) ประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกันสขุภำพแห่งชำต ิเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทนุหลักประกนัสุขภำพใน
ระดับทอ้งถิน่หรอืพื้นที ่(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
7) ประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกันสขุภำพแห่งชำต ิเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทนุหลักประกนัสุขภำพใน
ระดับทอ้งถิน่หรอืพื้นที ่(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2563 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 ล ำดับที่ 9 หน้ำที ่15  
(ส ำนักปลัด) 

      

        

    
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจรำจร ที่ประชำชน
ไดร้ับประโยชนโ์ดยตรง เช่น กำรทำส ีตีเส้น สัญญำณไฟจรำจร สำมเหลีย่ม 
หยุดตรวจ ป้ำยจรำจร กระจกโค้งจรำจร กระบองไฟจรำจร กรวยจรำจร 
แผงกั้นจรำจร แผงพลำสติกใส่น้ ำ เสำล้มลุกจรำจร เสื้อจรำจร ยำงชะลอ
ควำมเร็วรถ เป็นต้น   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและหนังสือ ดงันี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที ่4 ตุลำคม 2539 
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและเบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ยในกำรจดักำรจรำจร 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที ่28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง  
กำรตั้งงบประมำณและเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรจรำจร 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที่ 172 หน้ำที ่219  
(กองช่ำง) 
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เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 341,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ำยเปน็เงินสมทบกองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
(กบท.) ตำมพระรำชบญัญตัิบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
โดยค ำนวณตั้งจำ่ยในอตัรำร้อยละ 1 ของประมำณกำรรำยรับทุกประเภท 
ประจ ำป ีตำมงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมี
ผู้อุทิศให้/เงินบรจิำค และเงินอุดหนุน) ดังนี ้
         ประมำณกำรรำยรับ                          49,100,000  บำท 
         หัก  เงินอุดหนุน                              15,000,000  บำท 
         คงเหลือเงินส ำหรับค ำนวณส่งสมทบ       34,100,000  บำท 
  *อบต. จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 = 34,100,000 x 1 %  = 341,000 บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546 
3) หนังสือส ำนกังำนกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 
0808.5/ว 30 ลงวันที ่12 กรกฎำคม  2560   
4) หนังสือส ำนกังำนกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34  
ลงวันที ่30 กันยำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรส่งเงนิสมทบกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญ
ข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
5) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที ่20 เมษำยน 2563 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(ส ำนักปลัด) 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 


