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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
 

                  บัดนี้  ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยนอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะ
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะ   
กำรคลัง  ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้  
           
 

 1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
    ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน  ดังนี ้

   1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 25,856,265.53 บำท 
    1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 4,208,749.46 บำท 
    1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 10,101,620.66 บำท 
    1.1.4 รำยกำรที่ได้กนัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 

   1.1.5 รำยกำรที่ได้กนัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 9 โครงกำร รวม 237,960.16 บำท 
   1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน 0.00 บำท 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562  ณ  วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
   (1) รำยรับจริง จ ำนวน 27,364,089.43 บำท ประกอบด้วย 
    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 488,514.87 บำท 

   หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน 35,577.60 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน จ ำนวน 73,347.18 บำท 
   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณชิย์ จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 199,694.00 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทนุ จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 14,945,200.29 บำท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 11,621,755.49 บำท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 1,482,720.00 บำท 
  (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 18,080,394.89 บำท ประกอบดว้ย 
   งบกลำง จ ำนวน 6,014,420.00 บำท 
   งบบุคลำกร จ ำนวน 5,458,399.00 บำท 
   งบด ำเนนิงำน จ ำนวน 4,761,415.89 บำท 
   งบลงทุน จ ำนวน 991,200.00 บำท 
   งบรำยจำ่ยอื่น จ ำนวน 0.00 บำท 
   งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 854,960.00 บำท 
  (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ 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. 2563 
                     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
                 อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 
 
 รายรับจริง ปี 2561  ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563  

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภำษีอำกร 461,622.94 597,000.00 27,000.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 32,156.90 151,000.00 257,700.00 
หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน 171,976.37 250,000.00 100,500.00 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 36,511.83 29,000.00 102,500.00 
หมวดรำยได้จำกทนุ 0.00 0.00 20,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 702,268.04 1,027,000.00 507,700.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภำษีจัดสรร 15,968,155.83 14,083,000.00 16,400,300.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,968,155.83 14,083,000.00 16,400,300.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,363,661.20 12,400,000.00 14,500,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

12,363,661.20 12,400,000.00 14,500,000.00 

รวม 29,034,085.07 27,510,000.00 31,408,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ 
  งบกลำง 6,584,789.00 7,658,488.00 9,221,293.00 
  งบบุคลำกร 7,086,953.00 7,531,800.00 7,790,820.00 
  งบด ำเนินงำน 5,925,414.29 7,785,112.00 9,238,952.00 
  งบลงทุน 2,276,390.00 3,254,600.00 3,233,200.00 
  งบรำยจ่ำยอื่น 18,000.00 30,000.00 20,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,076,526.93 1,250,000.00 1,903,735.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,968,073.22 27,510,000.00 31,408,000.00 
รวม 22,968,073.22 27,510,000.00 31,408,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ
         เรื่อง     

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

       
 
 
 
 

        ของ 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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  บันทึกหลกัการและเหตุผล     

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 11,108,596 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 120,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ 3,301,669 
  แผนงำนสำธำรณสุข 184,557 
  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 5,000 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 2,478,740 
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 329,900 
  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 513,640 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4,133,880 
  แผนงำนกำรเกษตร 10,725 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงำนงบกลำง 9,221,293 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 31,408,000 
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                 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

                อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  
งบ  

งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 4,395,480 1,843,560 6,239,040 
    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 1,534,320 0 1,534,320 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,861,160 1,843,560 4,704,720 
งบด าเนินงาน 3,291,226 650,130 3,941,356 
    ค่ำตอบแทน 437,450 262,130 699,580 
    ค่ำใช้สอย 2,054,776 308,000 2,362,776 
    ค่ำวัสด ุ 367,000 70,000 437,000 
    ค่ำสำธำรณูปโภค 432,000 10,000 442,000 
งบลงทุน 803,000 100,200 903,200 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 803,000 100,200 903,200 
งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000 
    รำยจ่ำยอื่น 25,000 0 25,000 
                                             รวม 8,514,706 2,593,890 11,108,596 
    
แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
  
งบ  

งาน  
  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

รวม  

งบด าเนินงาน 120,000 120,000  
    ค่ำตอบแทน 40,000 40,000  
    ค่ำใช้สอย 70,000 70,000  
    ค่ำวัสด ุ 10,000 10,000  
                                             รวม 120,000 120,000  
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แผนงานการศึกษา    
  
งบ  

งาน 
  

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม  

งบบุคลากร 677,100 677,100  
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 677,100 677,100  
งบด าเนินงาน 1,460,569 1,460,569  
    ค่ำใช้สอย 703,970 703,970  
    ค่ำวัสด ุ 676,599 676,599  
    ค่ำสำธำรณูปโภค 80,000 80,000  
งบเงินอุดหนุน 1,164,000 1,164,000  
    เงินอุดหนุน 1,164,000 1,164,000  
                                             รวม 3,301,669 3,301,669  

 
แผนงานสาธารณสุข    
  
งบ  

งาน 
  

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสขุอื่น 

รวม  

งบด าเนินงาน 104,557 104,557  
    ค่ำใช้สอย 104,557 104,557  
งบเงินอุดหนุน 80,000 80,000  
    เงินอุดหนุน 80,000 80,000  
                                             รวม 184,557 184,557  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์    
  
งบ  

งาน 
  

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์

รวม  

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000  
    เงินอุดหนุน 5,000 5,000  
                                             รวม 5,000 5,000  

 
แผนงานเคหะและชุมชน     
  
งบ  

งาน 
  

งานไฟฟ้าถนน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 

งบด าเนินงาน 710,000 1,065,005 94,000 1,869,005 
    ค่ำใช้สอย 100,000 515,005 94,000 709,005 
    ค่ำวัสด ุ 10,000 550,000 0 560,000 
    ค่ำสำธำรณูปโภค 600,000 0 0 600,000 
งบเงินอุดหนุน 609,735 0 0 609,735 
    เงินอุดหนุน 609,735 0 0 609,735 
                                             รวม 1,319,735 1,065,005 94,000 2,478,740 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
  
งบ  

งาน 
  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม  

งบด าเนินงาน 329,900 329,900  
    ค่ำใช้สอย 329,900 329,900  
                                             รวม 329,900 329,900  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
  
งบ  

งาน 
  

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบด าเนินงาน 70,000 398,640 468,640 
    ค่ำใช้สอย 70,000 398,640 468,640 
งบเงินอุดหนุน 45,000 0 45,000 
    เงินอุดหนุน 45,000 0 45,000 
                                             รวม 115,000 398,640 513,640 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
  
งบ  

งาน 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

งบบุคลากร 874,680 0 874,680 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 874,680 0 874,680 
งบด าเนินงาน 729,200 200,000 929,200 
    ค่ำตอบแทน 311,200 0 311,200 
    ค่ำใช้สอย 323,000 200,000 523,000 
    ค่ำวัสด ุ 95,000 0 95,000 
งบลงทุน 28,000 2,302,000 2,330,000 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 28,000 0 28,000 
    ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 0 2,302,000 2,302,000 
                                             รวม 1,631,880 2,502,000 4,133,880 

                                                                          
แผนงานการเกษตร   
  
งบ  

งาน 
  

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบด าเนินงาน 10,725 10,725 
    ค่ำใช้สอย 10,725 10,725 
                                             รวม 10,725 10,725 
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แผนงานงบกลาง    
  
งบ  

งาน 
  

งบกลาง รวม  

งบกลาง 9,221,293 9,221,293  
    งบกลำง 9,221,293 9,221,293  
                                             รวม 9,221,293 9,221,293  
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ข้อบญัญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

              โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  อำศัยอ ำนำจตำม 
ควำมในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)        
พ.ศ. 2552 มำตรำ 71  จึงตรำข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
และโดยอนุมัติของนำยอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี 

 

 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่ำ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 31,408,000 บำท 

 

ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 31,408,000 บำท  โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้ 

 

    แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 11,008,596 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 120,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ 3,301,669 
  แผนงำนสำธำรณสุข 184,557 
  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 5,000 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 2,478,740 
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 329,900 
  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 513,640 
ด้านการเศรษฐกิจ   
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4,233,880 
  แผนงำนกำรเกษตร 10,725 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงำนงบกลำง 9,221,293 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 31,408,000 
  
  

 ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น  0  บำท  ดังนี้  
    งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
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ข้อ 6. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยนปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  

          ข้อ 7. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยนมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี้ 
    

 
             ประกำศ   ณ   วันที่        
        

 
    
   

         (นำยสมชำย   ฟักทอง) 

   

         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 

                                  อนุมัติ 

     
         
                        (นายวิฑูรย์   สิรินุกุล) 
                     นายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวดักำญจนบุรี 
           
  

รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

หมวดภาษีอากร               
     ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 
     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 412,356.65 371,218.23 369,292.48 400,000.00 -98.75 % 5,000.00 
     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 427,543.30 412,631.48 77,442.46 182,000.00 -98.90 % 2,000.00 
     ภำษีป้ำย 17,430.00 13,550.00 14,888.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 857,329.95 797,399.71 461,622.94 597,000.00     27,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต             
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 1,493.80 1,590.80 2,492.90 1,000.00 100.00 % 2,000.00 
     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 1,000.00 100.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
     ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิท ำรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดล้อม 510.00 0.00 3,504.00 0.00 100.00 % 1,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ 0.00 3,004.00 0.00 500.00 100.00 % 1,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 400.00 550.00 420.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100.00 % 200,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 1,010.00 0.00 10,000.00 0.00 100.00 % 10,000.00 
     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 161,422.00 7,440.00 30,000.00 -83.33 % 5,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
     ค่ำปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
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     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 200.00 % 15,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 5,000.00 6,000.00 3,300.00 1,000.00 300.00 % 4,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ี
เกิน 200 ตำรำงเมตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200.00 

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00 
     ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00 % 100.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต 9,413.80 177,666.80 32,156.90 151,000.00     257,700.00 
หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ             
     ดอกเบี้ย 374,232.32 294,420.91 171,976.37 250,000.00 -60.00 % 100,000.00 
     รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00 

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 374,232.32 294,420.91 171,976.37 250,000.00     100,500.00 
หมวดรายได้เบด็เตลด็ 0.00 19,813.08 0.00 0.00 100.00 % 500.00 
     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 46,500.00 0.00 36,500.00 21,000.00 376.19 % 100,000.00 
     ค่ำขำยแบบแปลน 10.00 11,754.00 11.83 8,000.00 -75.00 % 2,000.00 
     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 19,813.08 0.00 0.00 100.00 % 500.00 

รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 46,510.00 31,567.08 36,511.83 29,000.00     102,500.00 
หมวดรายได้จากทุน        
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     20,000.00 
หมวดภาษีจดัสรร               
     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 351,996.07 364,332.27 433,339.73 120,000.00 258.33 % 430,000.00 
     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 7,616,175.21 7,313,304.09 7,834,174.05 7,300,000.00 14.11 % 8,330,000.00 
     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,412,689.10 2,446,515.70 2,716,592.46 2,300,000.00 17.39 % 2,700,000.00 
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 59,999.84 108,688.52 24,234.19 0.00 100.00 % 50,000.00 
     ภำษีสุรำ 1,166,534.15 1,204,139.62 0.00 1,265,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภำษีสรรพสำมิต 2,509,224.58 2,901,834.80 4,719,391.58 3,028,000.00 55.22 % 4,700,000.00 
     ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
     ค่ำภำคหลวงแร่ 63,120.99 60,405.93 52,635.72 30,000.00 66.67 % 50,000.00 
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 34,048.88 40,554.60 39,990.10 40,000.00 0.00 % 40,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 732.00 0.00 147,798.00 0.00 100.00 % 100,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 0.00 4,010.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
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     ภำษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 
รวมหมวดภาษีจดัสรร 14,214,520.82 14,443,785.53 15,968,155.83 14,083,000.00     16,400,300.00 

หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับ อปท.ท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00 
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 5,206,497.00 11,896,302.62 12,363,661.20 9,400,000.00 22.34 % 11,500,000.00 

รวมหมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 5,206,497.00 11,896,302.62 12,363,661.20 12,400,000.00     14,500,000.00 
รวมทุกหมวด 20,708,503.89 27,641,142.65 29,034,085.07 27,510,000.00     31,408,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวดักำญจนบุรี 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  31,408,000  บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร รวม 27,000 บาท 
  ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  5,000 บำท 

  ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสรำ้ง จ ำนวน 5,000 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกประมำณกำรว่ำจะมีกำรจัดเก็บ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสรำ้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  
ภำษีโรงเรือนและทีด่ิน จ ำนวน 5,000 บำท 

    ภำษีโรงเรือนและที่ดิน จ ำนวน 5,000 บำท โดยค ำนวณประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

  
ภำษีบ ำรุงท้องที ่ จ ำนวน 2,000 บำท 

    ภำษีบ ำรุงท้องที่ จ ำนวน 2,000 บำท โดยค ำนวณประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  
ภำษีป้ำย จ ำนวน 15,000 บำท 

    ภำษีปำ้ย จ ำนวน 15,000 บำท  โดยค ำนวณประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 257,700 บาท 

  
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสรุำ จ ำนวน 2,000 บำท 

    ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 2,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

  ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 2,000 บำท 
  ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 2,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ ำนวน 5,000 บำท 
  ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ ำนวน 5,000 บำท โดยประมำณกำรรับใหใ้กล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

  
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรบัรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสม
อำหำร 

จ ำนวน 100 บำท 

  
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหนำ่ยอำหำรหรือสะสมอำหำร จ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติม
รำยกำรจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกประมำณกำรว่ำจะมีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสม
อำหำรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้มสีิทธิท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 1,000 บำท 

  
ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผูม้ีสิทธิท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 1,000 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร
จำกปีทีแ่ล้ว เนื่องจำกประมำณกำรว่ำจะมีกำรจัดเก็บกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผูม้ีสิทธิท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคณุภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ จ ำนวน 1,000 บำท 

    ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  จ ำนวน 1,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริง
ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพำณิชย ์ จ ำนวน 1,000 บำท 

    ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพำณิชย์ จ ำนวน 1,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  
ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย จ ำนวน 200,000 บำท 

    ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย จ ำนวน 200,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

  ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

  ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ จ ำนวน 10,000 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีทีแ่ล้ว เนื่องจำกประมำณกำรว่ำจะมกีำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรจดัระเบียบจอดยำนยนต์ จ ำนวน 100 บำท 

  
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต ์จ ำนวน 100 บำท  โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีทีแ่ล้ว เนื่องจำก
ประมำณกำรวำ่จะมกีำรจัดเกบ็ค่ำปรับผูก้ระท ำผิดกฎหมำยกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติม
รำยกำร 
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  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน 100 บำท 

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีทีแ่ล้ว เนื่องจำกประมำณกำรวำ่จะมี
กำรจัดเก็บค่ำปรับผูก้ระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง 

จ ำนวน 100 บำท 

  
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง จ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติม
รำยกำรจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกประมำณกำรว่ำจะมีกำรจัดเก็บค่ำปรับผูก้ระท ำผดิกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข จ ำนวน 100 บำท 

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข จ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกประมำณกำรวำ่จะมี
กำรจัดเก็บค่ำปรับผูก้ระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยโรคพษิสุนัขบ้ำ จ ำนวน 100 บำท 

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีทีแ่ล้ว เนื่องจำกประมำณกำรวำ่จะ
มีกำรจัดเก็บค่ำปรับผูก้ระท ำผิดกฎหมำยโรคพิษสุนัขบ้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและขอ้บังคับท้องถิ่น จ ำนวน 100 บำท 

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น จ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีทีแ่ลว้ เนื่องจำกประมำณกำร
ว่ำจะมกีำรจัดเกบ็ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและขอ้บังคับท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 5,000 บำท 

    ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 5,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกบัรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ 

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยทะเบยีนพำณิชย ์ จ ำนวน 100 บำท 

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยทะเบยีนพำณิชย์ จ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีทีแ่ล้ว เนื่องจำกประมำณกำรวำ่
จะมีกำรจัดเกบ็ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยทะเบยีนพำณิชย์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  ค่ำปรับอื่น ๆ จ ำนวน 100 บำท 

  ค่ำปรับอื่น ๆ จ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปทีี่แล้ว เนื่องจำกประมำณกำรวำ่จะมกีำรจัดเก็บค่ำปรับอื่น ๆ  
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน สิง่ปฏิกูล หรือมลูฝอย จ ำนวน 10,000 บำท 

  ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน สิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย จ ำนวน 10,000 บำท โดยประมำณกำรรับ ให้ใกล้เคียงกับรำยรบัจริงที่ได้รับใน
ปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

  ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ ำนวน 15,000 บำท 

  ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ ำนวน 15,000 บำท โดยประมำณกำรรับ ให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับใน
ปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

  ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จ ำนวน 4,000 บำท 

  
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยตอ่สุขภำพ จ ำนวน 4,000 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีทีแ่ล้ว 
เนื่องจำกประมำณกำรวำ่จะมกีำรจัดเกบ็ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกจิกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ จึงประมำณ
กำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  
ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ีจ ำหนำ่ยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว หรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร 

จ ำนวน 200 บำท 

  
ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร จ ำนวน 200 บำท 
โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีทีแ่ล้ว เนื่องจำกประมำณกำรว่ำจะมีกำรจัดเก็บค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือ
สถำนที่สะสมอำหำรในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคมุอำคำร จ ำนวน 500 บำท 

  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 500 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกประมำณกำรวำ่จะมี
กำรจัดเก็บค่ำใบอนญุำตเกี่ยวกบักำรควบคุมอำคำรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  
ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ จ ำนวน 100 บำท 

    ค่ำใบอนุญำตอื่นๆจ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีที่แลว้ เนื่องจำกประมำณกำรวำ่จะมีกำรจัดเก็บค่ำใบอนญุำต
อื่นๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,500 บาท 

  ดอกเบี้ย จ ำนวน 100,000 บำท 
  ดอกเบี้ย จ ำนวน 100,000  บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  
  รำยได้จำกทรัพยส์ินอ่ืน ๆ จ ำนวน 500 บำท 

  รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ จ ำนวน 500 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีทีแ่ล้ว เนื่องจำกประมำณกำรว่ำจะมีรำยได้จำก
ทรัพย์สินอื่น ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 102,500 บาท 

  เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้ จ ำนวน 500 บำท 

  เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ ำนวน 500 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกประมำณกำรว่ำจะมเีงินที่มีผู้อุทิศให้ จึง
ประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  
ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 100,000 บำท 

    ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 100,000 บำท โดยประมำณกำรรับ ให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

  รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ ำนวน 2,000 บำท 
  รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ ำนวน 2,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

 หมวดรายได้จากทุน    
  ค่ำขำยทอดตลำดทรัพยส์ิน จ ำนวน 20,000 บำท 

  
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน จ ำนวน 20,000 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีทีแ่ล้ว เนื่องจำกประมำณกำรวำ่จะมกีำรจัดเก็บ
ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ของ อบต. จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,400,300 บาท 

  
ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ ำนวน 430,000 บำท 

    ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ ำนวน 430,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณในปี
ที่ผ่ำนมำ  

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

    ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 8,330,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณในปี
ที่ผ่ำนมำ  

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

  ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 2,700,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณใน
ปีที่ผ่ำนมำ 

  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 50,000 บำท 

  ภำษธีุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 50,000 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีที่แลว้ เนื่องจำกประมำณกำรวำ่จะมีกำรจัดสรรภำษีธุรกิจ
เฉพำะ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  
ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 4,700,000 บำท 

    ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 4,700,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกบัรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

  ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ จ ำนวน 100 บำท 

  ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยป่ำไม้ จ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีที่แล้ว เนื่องจำก
ประมำณกำรวำ่จะมกีำรจัดสรรค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  
ค่ำภำคหลวงแร ่ จ ำนวน 50,000 บำท 

    ค่ำภำคหลวงแร ่จ ำนวน 50,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม จ ำนวน 40,000 บำท 
  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 40,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  
  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ จ ำนวน 100,000 บำท 

  
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน จ ำนวน 100,000 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปี 
ที่แล้ว เนื่องจำกประมำณกำรวำ่จะมกีำรจัดสรรค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน จึงประมำณกำรตั้งรับ
เพิ่มเติมรำยกำร 

  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล จ ำนวน 100 บำท 

  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล จ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีที่แลว้ เนื่องจำกประมำณกำรวำ่จะมกีำร
จัดสรรค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 

  
ภำษีจัดสรรอื่นๆ จ ำนวน 100 บำท 

    ภำษีจัดสรรอื่นๆ จ ำนวน 100 บำท โดยประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำรจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกประมำณกำรว่ำจะมกีำรจัดสรรภำษจีัดสรร
อื่นๆ จึงประมำณกำรตั้งรับเพิ่มเติมรำยกำร 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,500,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับ อปท.ที่มีกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี จ ำนวน 3,000,000 บำท 

    เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับ อปท.ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี จ ำนวน 3,000,000 บำท โดยประมำณกำรรำยรับให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่
ได้รับในปีงบประมำณทีผ่่ำนมำ   

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ จ ำนวน 11,500,00 บำท 

    เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ จ ำนวน 11,500,000 บำท โดยประมำณกำรรำยรับให้
ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
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                 รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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 471,240.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080 
     เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 38,610.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 
     เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 38,610.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 
     เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 
     เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 692,400.00 763,200.00 763,200.00 849,600.00 0 % 849,600 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,327,260.00 1,447,920.00 1,447,920.00 1,534,320.00     1,534,320 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 1,580,208.00 1,798,033.00 1,915,992.00 2,039,040.00 5.91 % 2,159,520 
     เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน 14,000.00 84,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
     เงินประจ ำต ำแหน่ง 153,300.00 126,000.00 210,000.00 210,000.00 0 % 210,000 
     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 365,700.00 398,160.00 406,920.00 460,920.00 0.82 % 464,700 
     เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง 34,555.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 -25.17 % 26,940 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,147,763.00 2,442,193.00 2,568,912.00 2,745,960.00     2,861,160 
 รวมงบบุคลากร 3,475,023.00 3,890,113.00 4,016,832.00 4,280,280.00     4,395,480 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

600.00 0.00 19,500.00 30,000.00 838.17 % 281,450 

     ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 8,000.00 10,000.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
     ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 33.33 % 96,000 
     เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 18,385.00 29,500.00 29,800.00 40,000.00 0 % 40,000 
 รวมค่าตอบแทน 98,985.00 111,500.00 121,300.00 162,000.00     437,450 
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  ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 410,196.92 694,231.00 528,538.00 0.00 0 % 0 

       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 85,100.00 -100 % 0 
 

      
1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 141,600 

 
      

1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ท ำควำมสะอำดบริเวณ
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 130,800.00 -100 % 0 

       10. งำนจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000 
 

      
11. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนกังำน
ขับรถยนต ์

0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0 

       11. รำยจำ่ยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000 
 

      
12. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ชว่ยเจ้ำ
พนักงำนพัฒนำชุมชน 

0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0 

 
      

2. งำนจ้ำงเหมำบริกำร ดูแลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ 
สวนหย่อมและต้นไม้ บริเวณองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่ง
เส้ียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 229,950 

 
      

2. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ดูแลบ ำรุงรักษำสนำม
หญ้ำ สวนหยอ่ม และต้นไม้ บริเวณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งเส้ียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.แก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0 

       3. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนทั่วไป 0.00 0.00 0.00 108,000.00 6.46 % 114,975 
 

   
4. งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเจ้าหนา้ที่
บันทึกข้อมูล 

0.00 0.00 0.00 108,000.00 0 % 108,000 
 

   
5. งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน 

0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0 
 

   
5. งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 
 

   
6. งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจา้
พนักงานพัฒนาชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 
 

   
6. งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0 
 

   
7. งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วยนกั
จัดการงานทั่วไป 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 
 

   
7. งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักวิชาการสาธารณสุข 

0.00 0.00 0.00 4,480.00 -100 % 0 
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   8. โครงการรับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0  

   
8. งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานพนักงานขบั
รถยนต์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 
 

   9. ค่าเช่า Server (รายปี) ของ WWW. Kaengsian.go.th 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000  
    รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพิธกีำร 272,206.00 260,543.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000 

 
    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   0.00 0.00 171,693.00 0.00 0 % 0 
       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   0.00 206,230.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

(10) โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอำด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน งบประมำณ 84,600 บำท 
(ส ำนักปลัด)    

0.00 84,590.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(2) โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำประสิทธิ 
ภำพกำรบริหำรงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  

0.00 0.00 84,450.00 0.00 0 % 0 

 
      

(3) โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรมและหลักธรรมำภิบำล
แก่บุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560       

0.00 6,025.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(5) โครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน    

0.00 67,160.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(6) โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลขำ่วสำรกำรซ้ือหรือกำร
จ้ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอ อ ำเภอเมือง
กำญจนบุร ีจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560   

0.00 43,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(9) โครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน  

0.00 0.00 12,940.00 0.00 0 % 0 

       1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 150,000 
       2. โครงกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 
 

      
3. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562    

0.00 0.00 0.00 13,160.00 -100 % 0 

 
      

3. โครงกำรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 105,630 

 
      

4. ค่ำใช้จ่ำยเงินคืนกองทุนชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหม
ทดแทน ในกรณรีถยนต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่ง
เส้ียน ได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

       4. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น    0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0 
       4. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลำกร ประจ ำปี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,310 
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งบประมำณ พ.ศ.2563 

      
5. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ ำเภอเมือง
กำญจนบุร ีประจ ำปี 2562     

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0 

 
      

6. ค่ำใช้จ่ำยเงินคืนกองทุนชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหม
ทดแทน ในกรณีรถยนต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่ง
เส้ียนได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำย       

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 

       6. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000 
 

      
7. โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรปอ้งกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ประจ ำป ี2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

 
      

8. โครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธอ์งค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 28,506.00 -63.83 % 15,311 

 
      

9. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ ำเภอเมือง
กำญจนบุร ีประจ ำปี 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

    9. โครงกำรเลือกตั้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน  0.00 0.00 0.00 10.00 -100 % 0  

   
กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่ง
เส้ียน 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 56,093.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 37,466.14 146,767.86 201,647.63 267,000.00 -43.82 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 777,762.06 1,509,046.86 999,268.63 1,729,056.00     2,492,511 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส ำนักงำน 81,045.00 66,703.00 79,997.00 95,000.00 -26.32 % 40,000 
     วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ 2,799.12 9,977.75 9,720.00 0.00 0 % 0 
     วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 46,185.00 15,240.00 6,455.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 
     วัสดุก่อสร้ำง 0.00 28,965.00 0.00 0.00 0 % 0 
     วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 23,200.00 59,383.00 20,000.00 400 % 50,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 205,402.00 174,588.00 165,657.80 280,000.00 -3.57 % 220,000 
     วัสดุกำรเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 
   วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000  

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ 25,110.00 48,680.00 29,200.00 30,000.00 0 % 30,000  
รวมค่าวัสดุ 360,541.12 367,353.75 350,412.80 455,000.00     497,000 

   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่ำไฟฟ้ำ 331,985.86 515,666.51 565,697.62 400,000.00 -25 % 300,000 
     ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ 3,690.45 5,931.55 4,919.86 12,000.00 -50 % 6,000 
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    ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ 466.00 990.00 1,358.00 7,000.00 185.71 % 20,000 
  ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 623,360.60 412,463.60 85,257.60 100,000.00 0 % 100,000  

 รวมค่าสาธารณูปโภค 959,502.91 935,051.66 657,233.08 519,000.00     426,000  
 รวมงบด าเนินงาน 2,196,791.09 2,922,952.27 2,128,214.51 2,865,056.00     3,852,961  
  งบลงทุน               

   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน               
 

      
(1) เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) ควำมเร็ว 40 
แผ่น/นำท ี 

0.00 0.00 117,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

(2) ตู้เอกสำรเหล็กบำนเล่ือน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90 x  
45  x  185 ซม.  

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

(3) ตู้เอกสำรเหล็กบำนเล่ือนกระจก ขนำด 118.5 x  40.7 
x  88 ซม.   

0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0 

       (4) เก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 111 x 51 x 72 x 68 ซ.ม.  0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
(6) จัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหลก็พร้อมกระจก  ขนำด 123 x 67 
x 75.3 ซม.  

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

       (7) โต๊ะเอนกประสงค์ หน้ำกว้ำง 45 ซม.     0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
(9) จัดซื้อเก้ำอีแ้ถวพักคอย 4 ที่นั่ง ขนำด ยำว 2120 x ลึก 
560 x สูง 820 มม.  

0.00 0.00 14,700.00 0.00 0 % 0 

 
      

1. จัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหลก็พร้อมกระจก ขนำด 123 x 67 x 
75.3 ซม. 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

 
      

1. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเล่ือน แบบกระจก ทรงสูง ขนำด 90 x 
45 x 185 ซม.   

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

       2. เก้ำอี้ส ำนกังำน ขนำด 91 x 47 x 69 x 60 ซม. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000 
       2. ตู้เหล็กบำนเลือ่นกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.  0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0 
       3. ตู้เหล็กบำนเลือ่นกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000 
       3. โต๊ะเอนกประสงค์  ขนำด ก.45 x ย.180 x ส.75  ซม.  0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 
       4. เก้ำอี้พลำสติค ขนำด ก.480 x ย.510 x ส.810 มม.  0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
       4. พัดลมโคจร ใบพัดขนำด 18 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000 
 

      
5. ชุดรับแขก (โซฟำ 3 ที่นั่ง 1 ตัว  โซฟำ 1 ที่นั่ง 2 ตัว  
โต๊ะกลำง 1 ตัว) 

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0 

    5. โต๊ะเอนกประสงค์ ขนำด ก.45 x ย.180 x ส.75 ซม. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000  
   6. เก้ำอี้พลำสติค ขนำด ก.480 x ย.510 x ส.810  มม. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000  

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (410100)    
(1) ตู้เหลก็บำนเลือ่นกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. 
(2) ตูเ้อกสำร 1 บำน 4 ลิ้นชัก ขนำด 91.2 x 40.5 x 87.4 ซม.  

0.00 195,200.00 0.00 0.00 0 % 0 
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(3) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกสว่น ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอำกำศ) ขนำด 12,000 บีทียู  
(4) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกสว่น ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 40,000 บีทียู  

   ค่ำจัดซื้อตู้บำนเล่ือนกระจก ขนำด 5 ฟุต 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
   จัดซื้อเก้ำอี้ ขนำด 453 (W) x  60 (D) x 91 (H) ซ.ม.  2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
   จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนำด 80 (W) x 80 (D) x 75(H)  2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
   จัดซื้อโต๊ะท ำงำน ขนำด 123 (W) x  67 (D) x 75.3 (H)  4,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง         

   
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสบู 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2,000 ซีซี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 652,000 
 

    ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่              
       (1) โทรทัศน์ แอล อี ด ี (LED TV)  ขนำด 32 นิ้ว   0.00 0.00 7,990.00 0.00 0 % 0 
       (2) เครื่องเล่น ดีวีดี  0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0 
       1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  0.00 0.00 0.00 42,500.00 -100 % 0 
       2. จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดเส้นทแยงมุม 150นิ้ว  0.00 0.00 0.00 21,800.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว               
       1. ผ้ำม่ำนหนำ้ต่ำงและประตพูร้อมอุปกรณ์   0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0 
       (1) เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง  0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
    (2) เครื่องตัดหญ้ำแบบล้อจกัรยำน  0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0  

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
(5) เครื่องพิมพ์แบบหมกึฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0 

       1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
       1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
       2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0 
 

      
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 

 
      

3. อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  

0.00 0.00 0.00 1,400.00 -100 % 0 

 
      

5. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)  

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 

 
      

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (331400)        
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนระมวลผล แบบที ่2  

0.00 57,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
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(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึก (Inkjet) (พิมพ์
สี/ขำวด ำ)  

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)        
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนระมวลผล แบบที ่2  

0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 176,233.19 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 
    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 188,733.19 323,600.00 238,990.00 243,600.00     151,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค               
 

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

0.00 31,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

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

0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

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

0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 49,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 188,733.19 372,600.00 238,990.00 243,600.00     151,000 
   งบรายจ่ายอ่ืน               
   รายจ่ายอ่ืน               
     รำยจ่ำยอื่น 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
1. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรให้บริกำรประชำชน
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 
   

1. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน
ของ อบต.แก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
 

รวมรายจา่ยอ่ืน 0.00 0.00 18,000.00 30,000.00     25,000 
 รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 18,000.00 30,000.00     25,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 25,000.00 18,935.25 0.00 0.00 0 % 0 
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รวมเงินอุดหนุน 60,000.00 18,935.25 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 18,935.25 0.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไป 5,920,547.28 7,204,600.52 6,402,036.51 7,418,936.00     8,424,441 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 1,213,487.00 1,384,901.00 1,413,980.00 1,527,160.00 5.72 % 1,614,480 
     เงินประจ ำต ำแหน่ง 38,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 144,580.00 164,640.00 171,240.00 181,560.00 3.04 % 187,080 
     เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 1,460.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนถ่ำยโอน 3,567.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,401,594.00 1,591,541.00 1,627,220.00 1,750,720.00     1,843,560 
 รวมงบบุคลากร 1,401,594.00 1,591,541.00 1,627,220.00 1,750,720.00     1,843,560 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 400.43 % 150,130 

     ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
     ค่ำเช่ำบ้ำน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 260 % 72,000 
     เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,820.00 22,200.00 22,850.00 50,000.00 -40 % 30,000 
 รวมค่าตอบแทน 10,820.00 22,200.00 22,850.00 110,000.00     262,130 
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 137,360.00 82,410.00 88,929.00 0.00 0 % 0 
       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
 

      
1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่จัดเกบ็รำยได ้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 

 
      

1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่จัดเกบ็รำยได ้

0.00 0.00 0.00 100,400.00 -100 % 0 

    2. งำนจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพนัธ์กำรช ำระภำษี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000  
   3. รำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   0.00 0.00 108,096.00 0.00 0 % 0 
       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร     0.00 147,291.00 0.00 0.00 0 % 0 
       (2) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดเก็บแผนทีภ่ำษีและทะเบียน 0.00 1,980.00 0.00 0.00 0 % 0 
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ทรัพย์สิน ระยะที่ 1 กำรเตรียมกำรและกำรจัดท ำแผนที่
แม่บท (ต่อเนื่อง) ปีงบประมำณ 2560        

      
(3) โครงกำรจัดท ำแผนทีภ่ำษแีละทะเบยีนทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียนโดยใช้ระบบโปรแกรม 
LTAX 3000 เวอร์ชั่น 3.1  

0.00 0.00 349,000.00 0.00 0 % 0 

       1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 0.00 112,000.00 -10.71 % 100,000 
 

      
2. โครงกำรอบรม แนวทำงกำรจัดซ้ือจดัจ้ำงและกำรบรหิำร
พัสด ุส ำหรับผู้บริหำรและผู้ปฎิบัติงำน เพื่อรองรับพระรำช 
บัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

0.00 0.00 0.00 99,300.00 -100 % 0 

       ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรให้ควำมรู้ภำษีท้องถิ่น ประจ ำป ี2559 22,740.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเดินทำงไปรำชกำร  24,424.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,692.00 3,100.00 16,990.00 30,000.00 0 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 188,216.00 234,781.00 563,015.00 391,700.00     308,000 
   ค่าวัสดุ              
     วัสดุส ำนักงำน 25,513.00 46,809.00 33,567.00 50,000.00 -20 % 40,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 25,260.00 30,000.00 29,950.00 50,000.00 -40 % 30,000 
 รวมค่าวัสดุ 50,773.00 76,809.00 63,517.00 100,000.00     70,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ 5,241.00 8,152.00 858.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 5,241.00 8,152.00 858.00 10,000.00     10,000 
 รวมงบด าเนินงาน 255,050.00 341,942.00 650,240.00 611,700.00     650,130 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครภุัณฑ์ส ำนักงำน               
 

      
(1) ตู้เอกสำรเหล็กบำนเล่ือน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90x   
45 x  185 ซม.  

0.00 0.00 9,800.00 0.00 0 % 0 

       (2) ตู้เอกสำรเหลก็บำนเลือ่นกระจก ขนำด 118.5 x  40.7 x  88 ซม.  0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0 
       (3) เก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 453 x 60 x 91 ซม.   0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
       (4) เก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 453 x  60 x  91 ซม.   0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0 
       1. เก้ำอี้ส ำนกังำน ขนำด W 64 x D 78 x H 112-120 ซม.  0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0 
 

      
1. ตูเ้อกสำรเหล็กบำนเล่ือน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90x 
45 x 185 ซม. 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000 

       2. เก้ำอี้ส ำนกังำน ขนำด 91 x 47 x 69 x 60 ซม.   0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0 
       2. ตู้เหล็กบำนเลือ่นกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
       3. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนดิแขวน ขนำด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 51,200 
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40,000 บีทียู 

      
3. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเล่ือน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90 x 
45 x 185 ซม.   

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

    4. ตู้เหล็กบำนเลือ่นกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.  0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0  

   
5. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนดิแขวน ขนำด 
40,000 บีทียู  

0.00 0.00 0.00 51,200.00 -100 % 0 
 

   

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (410100)        
(1) ตู้เอกสำร 2 บำนเปิด(กระจก)  
(2) ตู้เอกสำร 2 บำนเปิด  
(3) ตู้เอกสำร 1 บำน 4 ลิ้นชัก      
(4) เก้ำอี้ส ำนักงำนแบบล้อเล่ือนขำเหลก็พิงสูง  

0.00 41,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

       (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 
 

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

0.00 0.00 7,700.00 0.00 0 % 0 

       1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
 

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

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0 

 
   

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 
 

   1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0  
   ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์  58,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
   ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำ  3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 61,300.00 62,500.00 63,000.00 69,400.00     100,200 
 รวมงบลงทุน 61,300.00 62,500.00 63,000.00 69,400.00     100,200 
 รวมงานบริหารงานคลัง 1,717,944.00 1,995,983.00 2,340,460.00 2,431,820.00     2,593,890 
 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,638,491.28 9,200,583.52 8,742,496.51 9,850,756.00     11,018,331 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุเครื่องแต่งกำย 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 50,000.00 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 50,000.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 50,000.00 0.00     0 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 23,500.00 70.21 % 40,000 

 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 23,500.00     40,000 
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 

      

(1) ค่ำใช้จ่ำยของศูนย์อำสำสมัครป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือน       
(1.1) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2560  
(1.2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2560  

0.00 38,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(1) โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
ปีใหม่ พ.ศ. 2561   

0.00 0.00 6,875.00 0.00 0 % 0 

 
      

(2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับภัยและกำร
ป้องกันภัย แก่ประชำชน ประจ ำปี 2560                     

0.00 9,990.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(3) โครงกำรส่งเสริมวินัยจรำจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
สร้ำงจิตส ำนึกในกำรขับขี่แก่ประชำชน   

0.00 0.00 16,686.00 0.00 0 % 0 

 
      

1. โครงกำรป้องกันและลดอบุัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปี
ใหม่ พ.ศ. 2562   

0.00 0.00 0.00 403.00 -100 % 0 

 
      

1. โครงกำรป้องกันและลดอบุัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปี
ใหม่ พ.ศ. 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 
      

2. โครงกำรป้องกันและลดอบุัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ ปี พ.ศ.2562    

0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0 

 
      

2. โครงกำรป้องกันและลดอบุัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ ปี พ.ศ.2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 
      

3.โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 
      

3.โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน รุ่นที่ 2 ประจ ำปี 2562    

0.00 0.00 0.00 145,300.00 -100 % 0 

 
   

ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกนัและลดอุบัติเหตุทำง
ถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2559 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

   ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกนัและลดอุบัติเหตุทำง 15,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
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ถนนในเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2559 

  ค่าวัสดุ         
   วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 59,000.00 -83.05 % 10,000  
   รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 59,000.00     10,000  

รวมงบด าเนินงาน 38,450.00 48,090.00 23,561.00 232,203.00     120,000 
 รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 38,450.00 48,090.00 23,561.00 232,203.00     120,000 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 38,450.00 48,090.00 73,561.00 232,203.00     120,000 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 0.00 476,670.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 476,670.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบบุคลากร 0.00 476,670.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0.00 476,670.00 0.00 0.00     0 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 0.00 0.00 482,880.00 507,600.00 1.99 % 517,680 
     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 137,160.00 139,920.00 159,420.00 -5.01 % 151,440 
     เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 0.00 22,260.00 19,500.00 16,620.00 -51.99 % 7,980 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 159,420.00 642,300.00 683,640.00     677,100 
 รวมงบบุคลากร 0.00 159,420.00 642,300.00 683,640.00     677,100 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร         

      
1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด บริเวณศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 96,000 

 
      

1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนท ำควำม
สะอำด บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0 

       2. รำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
   รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพิธกีำร 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  

  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย         
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หมวดอื่นๆ 
      (1) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิประจ ำป ี2560 0.00 30,325.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(1) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พฒันำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุน
ไกร ประจ ำปีงบประมำณ 2561)   

0.00 0.00 285,460.00 0.00 0 % 0 

 
      

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

0.00 0.00 107,100.00 0.00 0 % 0 

 
      

(2) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ  
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัดถ้ ำขุนไกร  

0.00 110,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(2) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ   
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำงผู้ดูแลเด็ก   
- เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (นม) 

0.00 655.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(2) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ  
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้แก่ศูนยพ์ัฒนำ
เด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร  

0.00 243,160.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(3) โครงกำรเสริมสร้ำงเรียนรู้สู่โลกกว้ำง ปลูกฝังควำมรักใน
ครอบครัว ประจ ำปี 2561 

0.00 0.00 59,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

(5) โครงกำร "กำรศึกษำก้ำวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนำ" 
ประจ ำป ี2561   

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0 

       1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
 

      
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2562) 

0.00 0.00 0.00 347,900.00 -100 % 0 

       10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
 

      
10. โครงกำรหนูน้อยเรียนรูโ้ลกของธรรมชำติและวัฒนธรรม 
ประจ ำป ี2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 82,000 

 

   

2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน (รำยหัว) ประจ ำปี 
2562)  

0.00 0.00 0.00 120,700.00 -100 % 0 

 

   
2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 254,800 
 

   
3. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 88,400 
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เล็ก (รำยหวั) ประจ ำป ี2563) 

   
3. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำ
หนังสือเรียน)  

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 
 

   
4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียน)  

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 
 

   
4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนบัสนุนค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปี 2563) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800 
 

   
5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำ
เครื่องแบบนักเรียน)  

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0 
 

   
5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนับสนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800 
 

   
6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)  

0.00 0.00 0.00 17,200.00 -100 % 0 
 

   
6.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนับสนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,700 
 

   
7. โครงกำรหนูน้อยสมวัย สร้ำงสำยใยรักครอบครัว ประจ ำปี 
2562 

0.00 0.00 0.00 89,840.00 -100 % 0 
 

      
7.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนับสนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,470 

 
      

8. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ประจ ำป ี2562 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

 
   

8. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ประจ ำป ี2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

   9. โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิประจ ำปี 2562 0.00 0.00 0.00 80,900.00 -100 % 0  
   9. โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิประจ ำปี 2563 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000  

   
ค่ำใช้จ่ำยค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดถ้ ำขุนไกร 

124,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

   
ค่ำใช้จ่ำยค่ำส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของครูผู้ดูแล
เด็ก 

4,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

   
โครงกำรจัดท ำสติ๊กเกอร์ซีทรู ติดกระจกอำคำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร   

0.00 34,250.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

   โครงกำรหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกวำ้งสร้ำงสัมพันธ์ครอบครัว 54,810.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0  
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จ่ำยเป็นเงินสนับสนุนอำหำรกลำงวันใหแ้ก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
วดัถ้ ำขุนไกร หมู่ที่ 5 ต.แก่งเส้ียน 

198,432.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000  
รวมค่าใช้สอย 481,542.00 418,890.00 491,560.00 747,540.00     703,970 

   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส ำนักงำน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 25 % 25,000 
     ค่ำอำหำรเสริม (นม) 469,837.90 469,710.60 533,257.78 597,051.00 8.3 % 646,599 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000 
 รวมค่าวัสดุ 469,837.90 469,710.60 533,257.78 627,051.00     676,599 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่ำไฟฟ้ำ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000 
     ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 80,000.00     80,000 
 รวมงบด าเนินงาน 951,379.90 888,600.60 1,024,817.78 1,454,591.00     1,460,569 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 524,000.00 891,240.00 924,760.00 0.00 0 % 0 
 

      

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนอง 
สองตอน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
ประจ ำป ี2563) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,064,000 

 
      

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(โครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน) 
ประจ ำป ี2562 

0.00 0.00 0.00 1,040,000.00 -100 % 0 

    2. โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000  
   2. โครงกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0  

รวมเงินอุดหนุน 524,000.00 891,240.00 924,760.00 1,140,000.00     1,164,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 524,000.00 891,240.00 924,760.00 1,140,000.00     1,164,000 
 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,475,379.90 1,939,260.60 2,591,877.78 3,278,231.00     3,301,669 
 รวมแผนงานการศึกษา 1,475,379.90 2,415,930.60 2,591,877.78 3,278,231.00     3,301,669 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพิธกีำร 77,930.30 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

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

0.00 62,557.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 77,930.30 62,557.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 77,930.30 62,557.00 0.00 0.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 107,930.30 62,557.00 0.00 0.00     0 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       (2) โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจ ำป ี2561   0.00 0.00 45,639.00 0.00 0 % 0 
 

      
(3) โครงกำรอบรมให้ควำมรูก้ำรท ำปุย๋หมักจำกขยะอินทรีย ์
(โดยกำรคัดแยกขยะ)    

0.00 0.00 5,340.00 0.00 0 % 0 

 
      

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

0.00 0.00 0.00 68,460.00 -100 % 0 

 

      

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 74,460 

 

      

2. โครงกำรส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตำม
โครงกำรปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำณศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี ประจ ำป ี2562 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 

   

2. โครงกำรส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
พระปณิธำณศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจำ้น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตตยิ
รำชนำรี ประจ ำปี 2563 

   
3. โครงกำรคัดแยกขยะ พิทักษ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,097 
 

   
4. โครงกำรแผนรณรงค์ "แยกกอ่นทิ้ง" องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 10,097.00 -100 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 50,979.00 98,557.00     104,557 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 50,979.00 98,557.00     104,557 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
1. เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0 

 
   

1. เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00     80,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00     80,000 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0.00 0.00 130,979.00 178,557.00     184,557 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 107,930.30 62,557.00 130,979.00 178,557.00     184,557 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพิธกีำร 12,388.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

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

0.00 7,368.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 12,388.00 7,368.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 12,388.00 7,368.00 0.00 0.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00     0 
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 17,388.00 12,368.00 0.00 0.00     0 
 งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

(1) โครงกำรรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร 
เคลื่อนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปี 
2561   

0.00 0.00 7,369.00 0.00 0 % 0 

 
      

1. โครงกำรประชำสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร เคลื่อนที ่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แก่งเส้ียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 7,369.00 7,500.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 7,369.00 7,500.00     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
 

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

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

 
   

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00     5,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00     5,000 
 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 12,369.00 12,500.00     5,000 
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 17,388.00 12,368.00 12,369.00 12,500.00     5,000 
 แผนงานเคหะและชมุชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 480,720.00 561,186.00 587,361.00 0.00 0 % 0 
     เงินประจ ำต ำแหน่ง 7,000.00 41,999.00 42,000.00 0.00 0 % 0 
     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 131,390.00 166,200.00 171,240.00 0.00 0 % 0 
     เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 1,555.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 620,665.00 769,385.00 800,601.00 0.00     0 
 รวมงบบุคลากร 620,665.00 769,385.00 800,601.00 0.00     0 
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  งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
     ค่ำเช่ำบ้ำน 37,600.00 51,350.00 73,800.00 0.00 0 % 0 
     เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 12,960.00 6,220.00 4,500.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าตอบแทน 50,560.00 57,570.00 78,300.00 0.00     0 
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 44,278.70 88,929.00 0.00 0 % 0 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   0.00 0.00 23,900.00 0.00 0 % 0 
       (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร       0.00 20,640.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 4,450.00 617,340.47 19,880.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 4,450.00 682,259.17 132,709.00 0.00     0 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดสุ ำนักงำน 6,875.00 8,827.00 19,031.00 0.00 0 % 0 
     วัสดุคอมพิวเตอร ์ 13,180.00 5,900.00 21,050.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 20,055.00 14,727.00 40,081.00 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 75,065.00 754,556.17 251,090.00 0.00     0 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน               
       (1) โต๊ะท ำงำนเหลก็ ขนำด 4 ฟุต พร้อมกระจก   0.00 0.00 4,800.00 0.00 0 % 0 
       1. ตู้เหล็กบำนเลือ่นกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.  0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ               
       จัดซื้อเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป  85,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว               
       (1) ผ้ำม่ำนพรอ้มอุปกรณ์  0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2  0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 
 

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

0.00 0.00 7,700.00 0.00 0 % 0 

 
      

(4) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3   

0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 85,000.00 16,000.00 53,900.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 85,000.00 16,000.00 53,900.00 0.00     0 
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  งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 79,556.64 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ 0.00 10,004.50 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 79,556.64 10,004.50 0.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 79,556.64 10,004.50 0.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 860,286.64 1,549,945.67 1,105,591.00 0.00     0 
 งานไฟฟ้าถนน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 0.00 132,500.00 0.00 0 % 0 
     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 839,500.00 324,000.00 -38.27 % 100,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 972,000.00 324,000.00     100,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00     10,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่ำไฟฟ้ำ 0.00 0.00 0.00 540,000.00 11.11 % 600,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 540,000.00     600,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 972,000.00 884,000.00     710,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง               
 

      
1. รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้ำซ่อม
ไฟฟ้ำท ำงำนสูงไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร ชนิด 6 ล้อ 

0.00 0.00 0.00 510.00 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ               
 

      
1. ค่ำติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย บริเวณศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร หมู่ที ่4 บ้ำนหนองตอน  
ต.แก่งเส้ียน  

0.00 0.00 85,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 85,000.00 510.00     0 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค               
 

      
(11) โครงกำรเจำะบ่อบำดำล  บริเวณข้ำงบ้ำนนำยถวิล  
ยอดแกว้  หมู่ที่ 4  บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน   

0.00 170,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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(12) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
บ้ำนนำงไข่  ณ รังส ี หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  

0.00 313,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

       (3) โครงกำรปรับปรุงศำลำเอนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ 4  0.00 274,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
(4) โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ 
บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร  หมู่ที่ 4   

0.00 144,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(5) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขำคอก 
หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต ำบลแก่งเส้ียน         

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(6) โครงกำรก่อสร้ำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้ ำ
สำธำรณะ หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ต ำบลแก่งเส้ียน   

0.00 148,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

       (7) โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำร อบต.แก่งเส้ียน   0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
(8) โครงกำรติดตั้งเสียงตำมสำยภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำน
ตรอกมะตูม ต ำบลแก่งเส้ียน                                    

0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(9) โครงกำรก่อสร้ำงเสำธงชำต ิศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุน
ไกร หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน  ต ำบลแก่งเส้ียน            

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

10) โครงกำรติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์สนำมกีฬำบ้ำนทำ่
ดินสอพอง หมู่ที่ 7 ต ำบลแก่งเส้ียน   

0.00 33,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

10. ค่ำก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร หมู่ที ่๔ บ้ำนหนองสองตอน  

0.00 0.00 220,500.00 0.00 0 % 0 

 
      

11. ค่ำเจำะบอ่บำดำล บริเวณบ้ำนนำยรำเชน  ยอดแกว้  
หมู่ที่ 4  บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน  

0.00 0.00 190,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

2. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยบ้ำนนำย
ฉำย พุฒเอก ถึงบ้ำนนำงนิภำพร พงษ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 5  

0.00 0.00 490,500.00 0.00 0 % 0 

 
      

7. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำนนำย
สมเกียรต ิ ล้วนรอด หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ต.แก่งเส้ียน  

0.00 0.00 234,000.00 0.00 0 % 0 

 
   

8. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยนำย
พยนต์ หนขูำว ถึงบ้ำนนำยปัญญำ คงกระพันธ์ หมู่ที่ 7  
บ้ำนท่ำดินสอพอง 

0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
9. ค่ำก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยวัด
เนินพระงำม หมู่ที่ ๔  บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน   

0.00 0.00 327,500.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน
สำยบ้ำนตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  

249,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยนำย
ป้อม เณรทอง หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  

483,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำน
นำยชยพล หนูขำว หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก  

499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
   

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำน
นำยส ำเนำ ปำดเปรียว หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก  

492,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยยิ้มใหญ่
หลวง หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  

493,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้ำนนำย 
กระจ่ำง  บุญมี หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก  

446,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบำ้น
นำยใบ หมู่ที ่6 บ้ำนตรอกมะตูม  

466,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงกำรกำรปรับปรุงห้องน้ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน  22,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงกำรเจำะบ่อบำดำลบริเวณบ้ำนนำยพิง ล ำดวน หมู่ที่ 5  96,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงกำรเจำะบ่อบำดำลบริเวณสนำมกฬีำบ้ำท่ำดินสอพอง 
หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ต.แก่งเส้ียน  

89,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรติดตั้งโคมไฟฟ้ำถนนบนเสำเหล็ก บริเวณหน้ำ อบต.
แก่งเส้ียน หมู่ที่ 5 ต.แก่งเส้ียน   

490,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงกำรถมลูกรังพร้อมบดอัด บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบำ้น
หนองสองตอน หมู่ที่ 4 ต.แก่งเส้ียน  

327,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

     ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
 

      
1. ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก  

0.00 0.00 174,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมถนนลำดยำงภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4, 
5, 6 และ 7  ต.แก่งเส้ียน 

72,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่ำบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะประจ ำหมู่บำ้น หมู่ที่ 
4, 5, 6 และ 7  ต.แก่งเส้ียน 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       ค่ำบ ำรุงรักษำสถำนีสูบน้ ำบ้ำนทำ่ดินสอพอง หมู่ที่ 7  100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงกำรบ้ำนท้องถิ่นประชำรว่มใจ เทิดไท้องค์รำชัน รำชินี 119,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,544,000.00 1,952,000.00 1,835,500.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 4,544,000.00 1,952,000.00 1,920,500.00 510.00     0 
  งบเงินอุดหนุน         

  เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0.00 0.00 66,766.93 0.00 0 % 0  

   
1. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยอินเลิฟ หมู่ที่ 4 
บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 249,040 
 

   
2. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยหลังวัดเนิน
พระงำม หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 112,370 
 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 126,470 
 

   
4. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยเขำคอก (จุดที ่
2) หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 73,890 
 

   5. โครงกำรตดิตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยบ้ำนนำยน้ ำวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 47,965  
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หนูขำว หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แกง่เส้ียน 
   รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 66,766.93 0.00     609,735  
   รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 66,766.93 0.00     609,735  
   รวมงานไฟฟ้าถนน 4,544,000.00 1,952,000.00 2,959,266.93 884,510.00     1,319,735  
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         
 งบด าเนินงาน         
 ค่าใช้สอย         
  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร         

   
1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำน 
ขับรถบรรทุกขยะ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,080 
 

   
2. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำน 
ประจ ำรถบรรทุกขยะ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 344,925 
 

  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000  
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     515,005 

   ค่าวัสดุ               
     วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 
   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000  

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00     550,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     1,065,005 
 รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00     1,065,005 
 งานบ าบัดน้ าเสีย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร               
 

   
1. งำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำอปุโภค-บริโภค ภำยในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000 
 

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

       
 

      1. โครงกำรคลองสวยน้ ำใส ประจ ำปีงบประมำณ 2561   0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
       1. โครงกำรคลองสวยน้ ำใส ประจ ำปีงบประมำณ 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
       2. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำรใช้น้ ำอยำ่งประหยัด 0.00 0.00 0.00 5,000.00 200 % 15,000 
       3. โครงกำรฟื้นฟูและบ ำบัดน้ ำเสียในครัวเรือน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 200 % 15,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00     94,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     94,000 
 รวมงานบ าบัดน้ าเสีย 0.00 0.00 0.00 20,000.00     94,000 
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,404,286.64 3,501,945.67 4,064,857.93 904,510.00     2,469,005 
 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน               
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

(10) โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชนใน
ต ำบลแก่งเส้ียน  ประจ ำปีงบประมำณ 2561    

0.00 0.00 12,898.00 0.00 0 % 0 

 
      

(11) โครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุและกลุ่มสตรี ประจ ำปี 
2561    

0.00 0.00 18,600.00 0.00 0 % 0 

 
      

(12) โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพเพิ่มควำมเข้มแข็ง
ของผู้สูงอำยุและเครือข่ำย ประจ ำป ี2561            

0.00 0.00 97,300.00 0.00 0 % 0 

 
      

(2) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันครอบครัวโดยศูนย์
พัฒนำครอบครัวในชุมชน   

0.00 0.00 113,400.00 0.00 0 % 0 

 
      

(3) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติควำมรุนแรงใน
ครอบครวัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน   

0.00 0.00 14,330.00 0.00 0 % 0 

       (5) โครงกำรสุขสันต์วันครอบครัว ประจ ำป ี2561   0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
(6) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตแก่เยำวชน ประจ ำป ี2561   

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 

       1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพสูงวัย ไทยแลนด์ 4.0  0.00 0.00 0.00 94,000.00 -100 % 0 
 

      
1. โครงกำรส่งเสริมคุณค่ำผู้สูงวัย สร้ำงยิ้ม เติมสุขให้ชุมชน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,900 

 
   

10. โครงกำรส่งเสริมคุณค่ำผู้สูงวัย สร้ำงยิ้ม เติมสุขให้ชุมชน 
ประจ ำป ี2562 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
 

      
2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตผู้สูงอำย ุประจ ำปีงบประมำณ 
2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,000 

 
      

2. โครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัวโดยศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 
ประจ ำป ี2562 

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0 

 
      

3. โครงกำรส่งเสริมศูนย์ยุติควำมรุนแรงในครอบครัวองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2562  

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 
      

3. โครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัวศูนย์พัฒนำครอบครัวใน
ชุมชน ประจ ำปี 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000 

 
      

4. โครงกำรส่งเสริมศูนย์ยุติควำมรุนแรงในครอบครัวองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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5. โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพสภำเด็กและเยำวชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 
      

6. โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและ
กลุ่มสตร ี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 
      

6. โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพผู้พิกำร ผู้สูงอำยุและ
ผู้ด้อยโอกำส 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

 
   

7. โครงกำรชุมชนฉัน ไม่ทิ้งกัน ร่วมใจกนัอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ ำป ี2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000 
 

   
7. โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและ
กลุ่มสตร ี

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
 

   8. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมน ำใจ ศีลธรรมน ำชีวิต 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0  
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 366,528.00 384,000.00     329,900 

 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 366,528.00 384,000.00     329,900 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร               
 

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

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 
 

   รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 25,000.00     0  
   รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 25,000.00     0  
   รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน 0.00 0.00 366,528.00 409,000.00     329,900  
   รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 0.00 0.00 366,528.00 409,000.00     329,900  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพิธกีำร 9,205.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

 
      

(2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชำสัมพนัธ์วันอำสำฬหบูชำ
และวันเข้ำพรรษำ ประจ ำป ี2560     

0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(7) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสงกรำนต์ไทย ห่วงใยผู้สูงอำย ุ   
ประจ ำป ี2560                     

0.00 120,222.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(9) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมคุณค่ำภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ       
ประจ ำป ี2560                               

0.00 9,993.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงกำรแข่งขันกีฬำสีศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ ประจ ำปี 2559 4,203.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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      โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2558 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงกำรสืบสำนอนุรักษ์ประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำป ี2559 124,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 288,208.00 131,715.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 288,208.00 131,715.00 0.00 0.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 288,208.00 131,715.00 0.00 0.00     0 
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       (1) โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด ประจ ำป ี2561   0.00 0.00 99,430.00 0.00 0 % 0 
       1. โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพตดิ ประจ ำป ี2563 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
       2. โครงกำรมอบอุปกรณ์กีฬำให้แกห่มู่บำ้น ประจ ำปี 2562 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
       2. โครงกำรมอบอุปกรณ์กีฬำให้แกห่มู่บำ้น ประจ ำปี 2563 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 99,430.00 20,000.00     70,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุกีฬำ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสดุ 20,000.00 0.00 0.00 0.00     0  

รวมงบด าเนินงาน 20,000.00 0.00 99,430.00 20,000.00     70,000  
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00     0  

 งบเงินอุดหนุน         
 เงินอุดหนุน         
  เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร         

   
1. โครงกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชน อำยุไม่เกิน 13 ปี ครั้งที่ 2 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 
 

   

2. โครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัด
กิจกรรมจัดกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำร เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนมีสุขภำพที่ดี จังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

 
   รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     45,000  
   รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     45,000  
   รวมงานกีฬาและนันทนาการ 20,000.00 0.00 99,430.00 20,000.00     115,000  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น         
 งบด าเนินงาน         
 ค่าใช้สอย         
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

       
 

      
(1) โครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ ประจ ำปี 2561  

0.00 0.00 52,895.00 0.00 0 % 0 

 
      

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

0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0 

       (4) โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำป ี2560   0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
(6) โครงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธว์ันอำสำฬหบูชำและ
วันเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2561   

0.00 0.00 3,600.00 0.00 0 % 0 

 
      

1. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระ 
บรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปหีลวง เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 88 พรรษำ 12 สิงหำคม 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 
      

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

0.00 0.00 0.00 49,200.00 -100 % 0 

 
      

2. โครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวัมหำ
วชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ 68 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 
      

3. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชร
สุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชิน ีเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 42 พรรษำ 3 มิถุนำยน 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

       3. โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2561 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0 
 

      
4. โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์วันอำสำฬหบูชำและวัน
เข้ำพรรษำ  ประจ ำปี 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,880 

       4. โครงกำรสงกรำนต์สมำนฉันท์ส ำรำญสุข ประจ ำปี 2562 0.00 0.00 0.00 149,000.00 -100 % 0 
 

      
5. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระเจำ้อยูห่ัวมหำวิชรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคล พระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก 

0.00 0.00 0.00 37,000.00 -100 % 0 

    5. โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำวันมำฆบูชำ ประจ ำป ี2563 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,880  
   6. โครงกำรวันวิสำขบูชำ วันส ำคัญสำกลโลก ประจ ำปี 2563 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,880  
   7. โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000  
      8. โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต ์ส ำรำญสุข ประจ ำปี 2563 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 

 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 186,495.00 385,200.00     398,640 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 186,495.00 385,200.00     398,640 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 0.00 186,495.00 385,200.00     398,640 
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 308,208.00 131,715.00 285,925.00 405,200.00     513,640 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงำน 0.00 0.00 0.00 615,720.00 4.54 % 643,680 
     เงินประจ ำต ำแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000 
     ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 0.00 0.00 181,560.00 4.1 % 189,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 839,280.00     874,680 
 รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 839,280.00     874,680 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 266,000.00 6.09 % 182,200 

     ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -80 % 1,000 
     ค่ำเช่ำบ้ำน 0.00 0.00 0.00 78,000.00 38.46 % 108,000 
   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000  

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 369,000.00     411,200 
   ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร               
 

      
1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนเจ้ำหนำ้ที่
ธุรกำร 

0.00 0.00 0.00 108,000.00 0 % 108,000 

 
      

2. จ้ำงเหมำออกแบบจัดท ำแผนที่แสดงเขตกำรปกครองใส่ชื่อ
ต ำแหน่งหมู่บ้ำน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 95,000 

    3. รำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000  

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -11.11 % 40,000 
     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -72.73 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 263,000.00     323,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส ำนักงำน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
     วัสดุก่อสร้ำง 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -84.85 % 5,000 
     วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
   วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000  
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รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 73,000.00     95,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 705,000.00     829,200 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ์               
     ครุภัณฑ์ส ำนักงำน               
 

      
1. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเล่ือน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 91.4 
x 45.7 x 183 ซม. 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000 

    1. โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต พร้อมกระจก   0.00 0.00 0.00 500.00 -100 % 0  
   2. เก้ำอี้ส ำนกังำน ขนำด 58 (W) x 60 (D) x 90 (H) ซม. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000  

   
2. โต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำด 123 (W) x 67 (D) 
x 75.3 (H) cm.  

0.00 0.00 0.00 4,200.00 -100 % 0 
 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

   
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 
 

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

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 5,400.00     28,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 5,400.00     28,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 1,549,680.00     1,731,880 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 961,500.00 -79.2 % 200,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 961,500.00     200,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 961,500.00     200,000 
   งบลงทุน               
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร         

   
1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศำลำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน หมู่ที ่5 บ้ำน
หนองจอก ต.แก่งเส้ียน  งบประมำณ 99,500 บำท 

0.00 0.00 0.00 99,500.00 -100 % 0 
 

  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค         

   
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยห้วย
ยำยเตียง (ตอ่จำกทำงเดิม) หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก  

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0 
 

   1. โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000  
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ชมรมหิน หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน 

   
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยไร่
เอดริน (ต่อจำกเดิม) หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 
 

   
2. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และหูช้ำง
คอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ ำ บริเวณซอยบำ้นหนองจอก หมู่ที ่5 
บ้ำนหนองจอก ต. แก่งเส้ียน   

0.00 0.00 0.00 58,000.00 -100 % 0 
 

   
3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง บริเวณซอยฝำยเก็บน้ ำตรอก
มะตูม หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 493,000 
 

   
3. โครงกำรย้ำยหอถังเหล็ก (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) จำกบำ้น
นำงเสมอ เอียงอ่อน ไปยัง บ้ำนนำงประภัย เล่ำศิลป ์หมู่ที่ 6 
บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  

0.00 0.00 0.00 238,000.00 -100 % 0 
 

   
4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำน
นำงน้ ำฝน  ภูโต (ต่อจำกเดิม) หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง  

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 
 

   
4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยยิ้ม
ใหญ่หลวง (ต่อจำกทำงเดิม) หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม  

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0 
 

   
5. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบ้ำนนำงสำวบุณยนุช รอดสิน (ต่อจำกเดิม) หมู่ที่ 7  
บ้ำนท่ำดินสอพอง ต.แก่งเส้ียน  

0.00 0.00 0.00 41,000.00 -100 % 0 
 

   
5. โครงกำรก่อสร้ำงหอถังเหล็กประปำ ขนำด 12 ลบ.ม. 
บริเวณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน หมู่ที ่5  

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 296,000 
 

   
6. โครงกำรเจำะบ่อบำดำล บริเวณบ้ำนนำยวัลลภ แป้นเขียว 
หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน  

0.00 0.00 0.00 148,000.00 -100 % 0 
 

   
7. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเขำ
ตำบัว หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  

0.00 0.00 0.00 244,000.00 -100 % 0 
 

   
8. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
สำยตรอกมะตูม-หนองปลวก หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม  

0.00 0.00 0.00 201,000.00 -100 % 0 
 

  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง         

   
1. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน (กองคลัง) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000 
 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,029,500.00     2,302,000 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,029,500.00     2,302,000 
 รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 2,991,000.00     2,502,000 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 4,540,680.00     4,233,880 
 แผนงานการเกษตร               
 งานส่งเสริมการเกษตร               
   งบด าเนินงาน               
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  ค่าใช้สอย               
     รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพิธกีำร 4,010.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       (1) โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนตำมแนวทำงพระรำชด ำริฯ  0.00 0.00 111,250.00 0.00 0 % 0 
 

      
(2) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำม
แนวทำง เศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

0.00 8,150.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(3) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์กำรปลูกหญ้ำแฝกตำม
โครงกำรแนวพระรำชด ำริ ประจ ำปีงบประมำณ 2560  

0.00 8,385.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

(3) โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกรักธรรมชำติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม   

0.00 0.00 3,440.00 0.00 0 % 0 

 
      

(4) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและ    
กลุ่มสตรี ประจ ำปีงบประมำณ 2560    

0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
   

1. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้และพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
ประจ ำป ี2562 

0.00 0.00 0.00 10,725.00 -100 % 0 
 

   
1. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้และพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
ประจ ำป ี2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,725 
 

   
2. โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรบริหำรจดักำรขยะชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม  

0.00 0.00 0.00 11,050.00 -100 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 4,010.00 51,535.00 114,690.00 21,775.00     10,725 
 รวมงบด าเนินงาน 4,010.00 51,535.00 114,690.00 21,775.00     10,725 
 รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 4,010.00 51,535.00 114,690.00 21,775.00     10,725 
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบิัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ย
หมวดอื่นๆ 

              

       1. โครงกำรธนำคำรน้ ำใต้ดิน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 16,000.00     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00     0 
 รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ 0.00 0.00 0.00 16,000.00     0 
 รวมแผนงานการเกษตร 4,010.00 51,535.00 114,690.00 37,775.00     10,725 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
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  งบกลาง               
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 44,166.00 45,779.00 47,171.00 49,188.00 3.98 % 51,144 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 2,100.00 93.76 % 4,069 
     เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 0.00 4,586,100.00 4,945,500.00 5,400,000.00 20.37 % 6,500,000 
     เบี้ยยังชีพคนพิกำร 0.00 1,167,200.00 1,320,000.00 1,680,000.00 20 % 2,016,000 
     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 35,000.00 34,000.00 42,000.00 90,000.00 11.11 % 100,000 
     ส ำรองจ่ำย 0.00 150,200.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000 
   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 83,322.00 83,610.00 80,118.00 0.00 0 % 0  

      
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติระดับ
ท้องถิ่นในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน (สปสช.) 

0.00 0.00 0.00 88,200.00 -8.16 % 81,000 

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000  
    เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 125,000.00 150,000.00 150,000.00 151,100.00 11.9 % 169,080 

 รวมงบกลาง 287,488.00 6,216,889.00 6,584,789.00 7,660,588.00     9,221,293 
 รวมงบกลาง 287,488.00 6,216,889.00 6,584,789.00 7,660,588.00     9,221,293 
 รวมงบกลาง 287,488.00 6,216,889.00 6,584,789.00 7,660,588.00     9,221,293 
 รวมแผนงานงบกลาง 287,488.00 6,216,889.00 6,584,789.00 7,660,588.00     9,221,293 
 รวมทุกแผนงาน 15,281,632.12 21,641,613.79 22,968,073.22 27,510,000.00     31,408,000 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี 

        
 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  31,408,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 

    และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น  
     

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
  

 
งานบริหารทั่วไป  (00111) รวม 8,514,706 บาท 

  
  

งบบุคลากร  (520000) รวม 4,395,480 บาท 
  

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  (521000) รวม 1,534,320 บาท 

      เงินเดือนนำยก/รองนำยก  (210100) จ ำนวน 514,080 บำท   

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล         จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
(ส ำนักปลัด) 

            
    เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก  (210200) จ ำนวน 42,120 บำท   

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล         จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
(ส ำนักปลัด)  

            
    เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก  (210300) จ ำนวน 42,120 บำท   

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล         จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557   
(ส ำนักปลัด) 
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    เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (210400) จ ำนวน 86,400 บำท   

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง จ ำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
(ส ำนักปลัด) 

            
    เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (210600) จ ำนวน 849,600 บำท   

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล , รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
, สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
         3. สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล           จ ำนวน 6 ต ำแหน่ง 
         4. เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
(ส ำนักปลัด) 

            
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000) รวม 2,861,160 บาท   
    เงินเดือนพนักงำน  (220100) จ ำนวน 2,159,520 บำท   

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ีใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล 
รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิที่ได้รบัตำมกฎหมำย จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล     จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. หัวหน้ำส ำนักปลดั                    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 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี 
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559 
(ส ำนักปลัด) 
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    เงินประจ ำต ำแหน่ง  (220300) จ ำนวน 210,000 บำท   

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผูด้ ำรงต ำแหนง่ บริหำร อ ำนวยกำร ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย และตำม
กรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. หัวหน้ำส ำนักปลดั                   จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระบยีบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที ่
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(ส ำนักปลัด) 

            
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220700) จ ำนวน 464,700 บำท   

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิที่ไดร้ับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 
เดือน ดังนี ้
         1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร                         จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (รถน้ ำ)    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
         3. พนักงำนจ้ำงทั่วไป         ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์                                จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคล
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี 
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(ส ำนักปลัด) 

            
    เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220800) จ ำนวน 26,940 บำท   

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิที่ไดร้ับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 
3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (รถน้ ำ)     จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
         2. พนักงำนจ้ำงทั่วไป          ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต ์                               จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
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- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร  ดงันี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน)   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคล
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี 
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(ส ำนักปลัด) 

        

  
งบด าเนินงาน  (530000) รวม 3,291,226 บาท 

  
   

ค่าตอบแทน  (531000) รวม 437,450 บาท 
  

   
 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(310100)  
จ ำนวน 281,450 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็น 
         1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
 จ านวน 251,450 บาท   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 28 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำป ี
3) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 5 ลงวันท่ี 9 มกรำคม 2550 
4) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภำพันธ ์2558 เรื่อง ประกำศ 
กจ., กท., และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2557 เรื่อง แนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือส ำนักงำน ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 272 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง หำรือกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
เพื่อกำรพัฒนำเพื่อขอรับกำรประเมินปะสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัตริำชกำร  
 
        2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
อำทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำ บุคคลหรือ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมก่อสร้ำง เงินตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำร
เลือกตั้ง ฯลฯ  จ านวน 30,000 บาท   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้   
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1) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6 กันยำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร 
2) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงและขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบกำร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง  
ลงวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560  
3) ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมกำรผูร้ับผดิชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดภุำครัฐ ลงวันท่ี 22 ตุลำคม 2561  
(ส ำนักปลัด) 

          
    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300) จ ำนวน 20,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ที่ปฏิบัตงิำนตำมหน้ำที่ปกตโิดย
ลักษณะงำนส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงำนในท่ีตั้งส ำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรในท่ีตั้งส ำนักงำน หรือโดยลักษณะ
งำนปกติต้องปฏิบัติงำนในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบตัิงำนน้ันนอกผลัดหรือกะของตน หรือได้รับอนมุัติให้ปฏิบตัิใน
วันหยุดรำชกำร และให้หมำยควำมรวมถึงเงินค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ส ำนักปลัด)   

          
    ค่ำเช่ำบ้ำน  (310400)  จ ำนวน 96,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิทีไ่ด้รับตำมกฎหมำย    
- เป็นไปตำมระเบียบ  และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข้เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกีย่วกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  (310500)   จ ำนวน 40,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบตุร พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2554 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวสัดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2549    
3) หนังสือกรมบญัชีกลำง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ ์2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร   
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน  
5) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจำ่ยเงินสวัสดิกำรเกีย่วกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ลงวันท่ี 12 เมษำยน 2542 
(ส ำนักปลัด)   
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   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 2,054,776 บาท   
   รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)      

   
 1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ท ำกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 141,600 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จ ำนวน 1 คน 
อัตรำเดือนละ 11,800 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 141,600 บำท    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 2. งำนจ้ำงเหมำบริกำร ดูแลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ สวนหย่อมและต้นไม้ 

บริเวณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 229,950 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ดูแลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ สวนหย่อมและต้นไม ้บริเวณองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
แก่งเสี้ยน จ ำนวน 2 คน อัตรำวันละ 315 วัน จ ำนวน 365 วัน เปน็เงิน 229,950 บำท  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          
    3. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนคนงำนทั่วไป จ ำนวน 114,975 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนคนงำนทั่วไป จ ำนวน 1 คน อัตรำวันละ 315 วัน  
จ ำนวน 365 วัน เป็นเงิน 114,975 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   
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    4. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล        จ ำนวน 108,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนเจำ้หน้ำท่ีบันทึกข้อมูล จ ำนวน 1 คน อัตรำเดือนละ 9,000 
บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บำท     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 5. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยนักวิเครำะห์ 

นโยบำยและแผน 
จ ำนวน 108,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 คน อัตรำ 
เดือนละ 9,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 6. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน 

พัฒนำชุมชน 
จ ำนวน 108,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน จ ำนวน 1 คน อัตรำเดือนละ 
9,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   
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    7. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนนักจัดกำรงำนทั่วไป จ ำนวน 108,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนนักจัดกำรงำนท่ัวไป จ ำนวน 1 คน อัตรำเดือนละ 9,000 บำท 
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          
    8. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 108,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 1 คน อัตรำเดือนละ 9,000 บำท 
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          
    9. ค่ำเช่ำ Server (รำยปี) ของ WWW. Kaengsian.go.th จ ำนวน 5,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรดูแลระบบ จัดท ำเว็บไซด์และพัฒนำปรับปรุงฐำนข้อมลูในหน้ำเว็บไซด ์(รำยปี) ของ 
WWW. Kaengsian.go.th และใหห้มำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และคำ่ใช้จ่ำยที่เกดิขึ้นเกี่ยวกบักำรใช้บริกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          
    10. งำนจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 240,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 1 คน อัตรำเดือนละ 20,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 240,000 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
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2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด) 

          
    11. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 130,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก  
ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำ 
โฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ย 
ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200) จ านวน 50,000 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร เช่น ค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  พิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี  พระรำชพิธี  หรือวันส ำคัญต่ำงของชำติ  
ค่ำจัดงำน กิจกรรมต่ำงๆ  ตำมนโยบำยหรือค ำสั่งของอ ำเภอ  จังหวัด  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหำดไทย 
รัฐบำล  หรือตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำท่ี ฯลฯ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎำคม 2548 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและกำรเบิก 
จ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร 
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)            
    1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 150,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บรหิำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปตดิต่อรำชกำร ฯลฯ     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
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1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 2029 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2548 เรื่อง กำรก ำหนดเทียบ
ต ำแหน่งเพ่ือประโยชน์ในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำง 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 477 ลงวันท่ี 5 กุมภำพันธ ์2562 เรื่อง กำรเดินทำง
ไปเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่ไมไ่ดท้ ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น          
(ส ำนักปลัด)  

          
    2. โครงกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น จ ำนวน 200,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเลือกตั้งผู้บรหิำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
อีกทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ ์กำรณรงค ์หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำท่ีและ 
กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรและหรอืสมำชิกวุฒิสภำ โดยจำ่ยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจดั
สถำนท่ี ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร 
ค่ำเช่ำอุปกรณต์่ำงๆ ค่ำกระเป๋ำหรอืสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำร ค่ำของสมนำคุณ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ ค่ำสมนำคณุวิทยำกร 
ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำร
จัดท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้ 
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบญัญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 12 เมษำยน 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎำคม 2561 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงปฏิบัต ิ
กำรตั้งงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่12  หน้ำที ่130    
(ส ำนักปลัด)    

          

   
 3. โครงกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
จ ำนวน 105,630 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรโครงกำรอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แก่งเสี้ยน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม 
ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำร 
และสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  
ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่3  หน้ำท่ี 126 
(ส ำนักปลัด)    
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 4. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลำกร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 11,310 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมคณุธรรมจริยธรรมแก่บุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
โดยมีคำ่ใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรจัดเตรยีมสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝึกอบรม  
ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เขำ้รับกำร
ฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสือ่สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเปำ๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับ
กำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร      
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร 
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่2  หน้ำท่ี 125 
(ส ำนักปลัด)     

          

   
 5. ค่ำใช้จ่ำยเงินคืนกองทุนชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน  

ในกรณีรถยนต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ได้ก่อให้เกิด 
ควำมเสียหำย 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินคืนกองทุนชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน  ในกรณีรถยนต์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเสี้ยน ได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 
2) ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนกรณีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐกระท ำละเมิดต่อบุคคลภำยนอก 
 ลงวันท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ. 2554 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่19  หน้ำท่ี 134 
(ส ำนักปลัด)     

          
    6. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน 1,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ในกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ประชุมคณะ 
กรรมกำร อนุกรรมกำร คณะท ำงำนต่ำงๆ เกี่ยวกับจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกำรจัดท ำแผนชุมชน และกจิกรรม
สนับสนุนกำรจัดประชำคมแผนชุมชน กำรพัฒนำผู้น ำชุมชน สร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชนและสนับสนนุกำรขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณำกำรส ำหรับน ำข้อมูลมำจัดท ำเป็นแผนพัฒนำท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกับกำรใช้และกำร
จัดเตรียมสถำนท่ี ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิ ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ตำ่งๆ ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำปำ้ยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร      
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจดัท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกรำคม 259 เรื่อง แนวทำงและหลักเกณฑ์
กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2560  เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนิน   
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งำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุดที ่มท 0810.3/ว 0357 ลงวันท่ี 19 มกรำคม 2561  เรื่องแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่10  หน้ำที ่130    
(ส ำนักปลัด) 

          

   
 7. โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ประจ ำปี 2563 
จ ำนวน 5,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ประชำสมัพันธ์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำป ี2563 
เช่น ค่ำป้ำยประกำศ ค่ำวัสด ุอุปกรณ ์สื่อประชำสมัพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร ์ซีด ีหรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
2) หนังสือส ำนักงำน ป.ป.ช.ที ่ปช 0004/ว 0019 ลงวันท่ี 20 มีนำคม 2560 เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่13  หน้ำที ่130    
(ส ำนักปลัด)   

          
    8. โครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จ ำนวน 15,311 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน เช่น ค่ำป้ำย 
ประกำศ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำร 
จัดท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 
2) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่7  หน้ำท่ี 128  
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 9. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ประจ ำปี 2563 
จ ำนวน 40,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ประจ ำป ี2563 โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและควำมประหยัดในกำรจัดท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
2) ประกำศกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 11 ตุลำคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2560 เรือ่งแนวทำงในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 516  ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ ์2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่16  หน้ำที ่132    
(ส ำนักปลัด)   
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)     จ านวน 50,000 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ 
ค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ 
ปฏิบัติ  ดังนี ้
      (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
      (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 16 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ 
ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหำคม 2556  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ 
รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  เรื่อง กำร 
ปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          
   ค่าวัสดุ  (533000) รวม 367,000 บาท   
    วัสดุส ำนักงำน  (330100) จ ำนวน 40,000 บำท   

   

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน 
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษ 
ขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ)  
ที่ถูพื้น ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที ่พระบรมยำลักษณ์ 
 แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง (ต่อผืน)  
พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบ 
ค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้  
    (1) รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
    (2) รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
    (3) รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำง 
กำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง  
กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   
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    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  (330300) จ ำนวน 20,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 
มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู ่น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ่ำปูท่ีนอน ปลอก 
หมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้  
   (1) รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   (2) รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
   (3) รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดงันี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำง 
กำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง  
กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  (330700) จ ำนวน 50,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ 
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย 
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจำจร   
ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น๊อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ ฟิล์มกรองแสง เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก 
ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ แบตเตอร์รี่ จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟเบรก อำจำจักรยำน ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำง 
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
   (1) รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   (2) รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ   
   (3) รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำง 
กำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำร 
ปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800) จ ำนวน 220,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติ 
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้   
   (1) รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
   (2) รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    
   (3) รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 

          
    วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดกุำรเกษตร ให้ไดม้ำซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน 
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ เช่น ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศตัรูพืชและสัตว ์อำหำรสตัว์ 
พืชและสัตว ์พันธ์สัตว์ปีกและสตัว์น้ ำ น้ ำเชื้อพันธ์สัตว์ วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้ำใบหรือผำ้ 
พลำสติก หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ เคียว สปริงเกอร ์จอบหมุน จำนพรวน ผำนไถกระทะ ครำดซี่พรวนดินระหว่ำงแถว เครื่องดัก 
แมลง อวน(ส ำเรจ็รูป) กระชัง ฯลฯ รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้    
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกติ    
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
    วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น พู่กัน ส ีกระดำษเขียนโปสเตอร์ ฟิลม์  
เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนต,์วีดีโอ แผ่นซีดี) รูปสีหรือขำวด ำจำกกำรล้ำง อัด ขยำย ภำพถ่ำย
ดำวเทียม ขำตั้งกล้อง ขำตั้งเขียนภำพ กล่องและระวิงใส่ฟิลม์ภำพยนต์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซมู กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ  
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้    
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกติ    
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ   
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5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 

          
    วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จ ำนวน 30,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้ 
งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk) แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) 
เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง 
กระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น 
ต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮำร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ 
ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้  
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกติ    
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)      

          
   ค่าสาธารณูปโภค  (534000) รวม 432,000 บาท   
    ค่ำไฟฟ้ำ  (340100) จ ำนวน 300,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ หรืออำคำร สถำนท่ีที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษ ีในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ        
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ ์2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุ และคำ่สำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          
    ค่ำบริกำรโทรศัพท์  (340300) จ ำนวน 12,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว 
และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ ในกิจกำรของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   
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    ค่ำบริกำรไปรษณีย์  (340400) จ ำนวน 20,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบ 
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
    ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  (340500) จ ำนวน 100,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ ์ค่ำวิทยุตดิตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร  
ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม รวมถึงอินเตอร์เนต็ และค่ำสื่อสำรอื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีว ีค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให ้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จำ่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร ในกิจกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ        
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
  งบลงทุน  (540000) รวม 151,000 บาท   
   ค่าครุภัณฑ์  (541000) รวม 151,000 บาท   
    ครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100)      
    1. จัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็ก พร้อมกระจก  ขนำด 123 x 67 x 75.3 ซม. จ ำนวน 5,000  บำท    

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำด 123 x 67 x 75.3 ซม. จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 5,000 บำท  
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
- โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 123 x 67 x 75.3 ซม.  
- ลิ้นชักด้ำนข้ำง 3 ลิ้นชัก 
- ลิ้นชักกลำง 1 ลิ้นชัก 
- หน้ำโต๊ะท ำจำกยำง PVC พร้อมปิดขอบยำง 
- กระจก ขนำด 123 x 67 x 75.3 ซม. 
         ได้รับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์
ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด)   
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    2. เก้ำอ้ีส ำนักงำน  ขนำด 91 x 47 x 69 x 60 ซม. จ ำนวน 3,000  บำท    

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอีส้ ำนักงำน ขนำด 91 x 47 x 69 x 60 ซม. จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 3,000 บำท  
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
- มีพนักพิงสูง  
- ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
- หุ้มหนัง PU  
- ขำโครเมี่ยมกันสนมิ 
- มีที่พักแขนท้ังสองข้ำง 
         ได้รับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์
ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด)   

          
    3. ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก  ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. จ ำนวน 16,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตูเ้หลก็บำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. จ ำนวน 4 ตู้ๆ ละ รำคำ 4,000 บำท  
เป็นเงิน 16,000 บำท โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
- ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.  
- ผลิตจำกเหล็กคุณภำพด ีหนำ 0.6 มม. 
- บำนเลื่อนกระจก 2 ประต ูมือจับพลำสติกแบบฝัง พร้อมกุญแจลอ็ค  
- แผ่นชั้นวำงปรับระดับได ้2 แผ่น  
         ได้รับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ 
ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด)   
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    4. พัดลมโคจร ใบพัด ขนำด 18 นิ้ว จ ำนวน 24,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพัดลมโคจร ขนำดใบพัด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้งและอุปกรณ ์จ ำนวน 6 ตัวๆ ละ 4,000 บำท  
เป็นเงิน 24,000 บำท โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
- ปรับแรงลมได ้3 ระดบั 
- ปรับรัศมีกำรส่ำยไดต้ั้งแต ่15, 30 และ 50 องศำ 
- มอเตอร์ประสิทธิภำพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติบอล แบร์ริ่ง (BALL BEARING) 
- เพิ่มควำมปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมตัิเทอร์โมฟิวส์ (THERMAL FUSE) 
- ควำมถี ่50 เฮิรตช์ 
- แรงดันไฟฟ้ำ 220 โวลท ์
- ก ำลังไฟฟ้ำ 80 วัตต ์
- กระแสไฟฟ้ำ 0.40 แอมป์ 
- ควำมเร็วรอบ 1,320 รอบ/นำท ี
- ขนำดสินค้ำ ( กว้ำง x ยำว x สูง ) : 458 x 458x 363 มม. 
         ได้รับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ 
ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด)   

          
    5. โต๊ะเอนกประสงค์  ขนำด ก.45 x ย.180 x ส.75 ซม. จ ำนวน 18,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค ์ขนำด ก.45 x ย.180 x ส.75 ซม. จ ำนวน 10 ตัวๆ ละ 1,800 บำท 
เป็นเงิน 18,000 บำท โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
- โต๊ะอเนกประสงค ์ขนำด ก.45 x ย.180 x ส.75 ซม. 
- โต๊ะพับอเนกประสงค ์หน้ำโฟเมก้ำขำว 
- โครงขำเหล็กพับได ้ผลิตจำกเหลก็แป๊บ ชุบโครเมี่ยม  
- หน้ำโต๊ะหนำ 25 มม. 
         ได้รับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ 
ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด)   
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    6. เก้ำอ้ีพลำสติค  ขนำด ก.480 x ย.510 x ส.810  มม. จ ำนวน 45,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสตคิ ขนำด ก.480 x ย.510 x ส.810 มม. จ ำนวน 150 ตัวๆ ละ 300 บำท  
เป็นเงิน 45,000 บำท โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
- เก้ำอี้พลำสติค ขนำด ก.480 x ย.510 x ส.810 มม.  
- เป็นเก้ำอี้พลำสติก มีพนักพิงไม่มทีี่ท้ำวแขน 
- ผลิตจำกโพลีพรอบพีลีน (Polypropylene) เกรด A 100%  
         ได้รับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ 
ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด)   

          
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   (410300)      
    1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,000 ซีซี จ ำนวน 652,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,000 ซีซ ีหรือก ำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต ์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ (Cab) จ ำนวน 1 คัน รำคำ 652,000 บำท  
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
   (1) มีน้ ำหนักบรรทุกไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตัน 
   (2) มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรับนั่งหรือเก็บของได้ 
   (3) เป็นกระบะส ำเรจ็รูป 
   (4) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ   
         จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนักงบประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด)   
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    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)      

   
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
จ ำนวน 30,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ 
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือดีกว่ำ ดังนี ้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphic Processing Unit ที่สำมำรถใช้ 
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย 
กว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  

(Ink Tank Printer) 
จ ำนวน 8,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)  
จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำ 8,000 บำท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเปน็ Printer , Copier , Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต  
- มีควำมละเอียดในกำรพมิพ์ไม่นอ้ยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8 ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์สีด ำส ำหรบักระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้   
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- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสดุไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำไดสู้งสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BASE-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผำ่นเครือข่ำยไรส้ำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได ้
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom      
         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552  
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเพ่ือกำรจดัซื้อครุภณัฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด) 

          
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800) จ านวน 2,000 บาท    

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครภุณัฑ์และทรัพยส์ินอ่ืนๆ อันเป็นทรัพย์สินของ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน รวมถึงกำรซอ่มแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ที่ช ำรุดเสียหำยให้คงสภำพสำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรงุปกติ หรือค่ำซ่อมกลำง  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด)   

          
  งบรายจ่ายอ่ืน  (550000) รวม 25,000 บาท    
   รายจ่ายอ่ืน  (551000) รวม  25,000 บาท    
    รายจ่ายอ่ืน  (510100)      

   
 1. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรให้บริกำรประชำชน 

ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 20,000 บำท 

  

   
          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรให้บริกำรประชำชนของ อบต.แก่งเสีย้น โดยจำ่ย 

เป็นค่ำจ้ำงองค์กรหรือสถำบันที่เปน็กลำงกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชน จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชนท่ีมำรับบริกำรหรือติดต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน     



~ 79 ~ 
 

- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่14  หน้ำท่ี 131 
(ส ำนักปลัด)  

          
 งานบริหารงานคลัง  (00113) รวม 2,593,890 บาท    
  งบบุคลากร  (520000)      รวม 1,843,560 บาท    
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000) รวม 1,843,560 บาท    
    เงินเดือนพนักงำน  (220100)     จ ำนวน 1,614,480 บำท    

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ีใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล  
รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิที่ได้รบัตำมกฎหมำย 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          
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที ่
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)   

          
    เงินประจ ำต ำแหน่ง  (220300) จ ำนวน 42,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผูด้ ำรงต ำแหนง่ บริหำร อ ำนวยกำร ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย และตำม
กรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน    
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และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที ่
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(กองคลัง) 

          
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220700) จ ำนวน 187,080 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิท่ีไดร้ับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที ่
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(กองคลัง)   

          
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 650,130 บาท   
   ค่าตอบแทน  (531000) รวม 262,130 บาท   

   
 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(310100)  
จ ำนวน 150,130 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 150,130 บำท   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 28 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำป ี
3) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 5 ลงวันท่ี 9 มกรำคม 2550 
4) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภำพันธ ์2558  
เรื่อง ประกำศ กจ., กท., และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธกีำรก ำหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปสี ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำป ี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2557 เรื่อง แนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง)   
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    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300) จ ำนวน 10,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ที่ปฏิบัตงิำนตำมหน้ำท่ีปกตโิดย
ลักษณะงำนส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงำนในท่ีตั้งส ำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรในท่ีตั้งส ำนักงำน หรือโดยลักษณะ
งำนปกติต้องปฏิบัติงำนในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบตัิงำนน้ันนอกผลัดหรือกะของตน หรือได้รับอนมุัติให้ปฏิบตัิใน
วันหยุดรำชกำร และให้หมำยควำมรวมถึงเงินค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)   

          
    ค่ำเช่ำบ้ำน  (310400)  จ ำนวน 72,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิทีไ่ด้รับตำมกฎหมำย    
- เป็นไปตำมระเบียบ  และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข้เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกีย่วกับ 
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง)   

          
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  (310500)   จ ำนวน 30,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบตุร พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2554 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวสัดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2549    
3) หนังสือกรมบญัชีกลำง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ ์2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร   
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2559 เรื่อง  ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน  
5) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจำ่ยเงินสวัสดิกำรเกีย่วกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ลงวันท่ี 12 เมษำยน 2542 
(กองคลัง)   

         
   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 308,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)      

   
 1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ 

จัดเก็บรำยได้ 
จ ำนวน 108,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได ้จ ำนวน 1 คน อัตรำเดือนละ 
9,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บำท  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553   
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3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองคลัง) 

          
    2. งำนจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษี   จ ำนวน 20,000 บำท   

   

       เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจดัท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษี ส ำหรับบริกำรประชำชนไดร้ับขอ้มูลข่ำวสำรกำรช ำระภำษ ี     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 
2) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(กองคลัง)   

          
    3. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 50,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก  
ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทกุ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร ่(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำ
โฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน 
คำ่จ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองคลัง)   

          
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)            
    1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 100,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
หรือบุคคล คณะบคุคลทีไ่ด้รับอนญุำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อ
รำชกำร ฯลฯ     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 2029 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2548 เรื่อง กำรก ำหนด 
เทียบต ำแหน่งเพ่ือประโยชน์ในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ ์
และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 477 ลงวันท่ี 5 กุมภำพันธ ์2562    
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เรื่อง กำรเดินทำงไปเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนท่ีไม่ได้ท ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ 
กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น          
(กองคลัง)  

          
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)     จ านวน 30,000 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรงุรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัต ิดังนี ้   
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกคำ่ใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสด ุ                          
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 16 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหำคม 2556  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558   
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์
และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองคลัง)   

          
   ค่าวัสดุ  (533000) รวม 70,000 บาท   
    วัสดุส ำนักงำน  (330100) จ ำนวน 40,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเลก็ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ)  
ที่ถูพื้น ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที ่พระบรมยำลักษณ ์ 
แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนกังำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ลี ่ม่ำนปรับแสง (ต่อผื่น)  
พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ  
น้ ำยำลบค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลบัผงหมึก น้ ำหมึกพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้  
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกติ    
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง)   
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    2. วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จ ำนวน 30,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
(Diskette, Floppy Disk) แผงแปน้อักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  
เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมำส ์(Mouse) พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่อง
กระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน้ เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมลูแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต ์(Diskette) แบบฮำร์ดดสิต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้      
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกติ    
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง)   

         
   ค่าสาธารณูปโภค  (534000) รวม 10,000 บาท   
    ค่ำบริกำรไปรษณีย์  (340400) จ ำนวน 10,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย ์ค่ำธนำณัต ิค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตูไ้ปรษณีย ์ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบ
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ        
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง)   

          
  งบลงทุน  (540000) รวม 100,200 บาท   
   ค่าครุภัณฑ์  (541000) รวม 100,200 บาท   
    ครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100)      
    1. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อน แบบกระจก ทรงสูง ขนำด 90x 45 x 185 ซม. จ ำนวน 6,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตูเ้อกสำรเหล็กบำนเลื่อน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90x 45 x 185 ซม. จ ำนวน 1 ตู้   
รำคำ 6,000 บำท โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
- ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90x 45 x 185 ซม. 
- ตู้เอกสำรเหล็กสูงบำนเปิดกระจก จัดเก็บเอกสำร 4 ช้ัน 
- ผลิตจำกเหล็กคุณภำพด ีหนำ 0.6 มม.  
- แผ่นชั้นปรับระดับได ้3 แผ่นส ำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสำร สมุดหนังสือ และของใช้ต่ำงๆ 
- บำนเปิดกระจก 2 ประต ูพร้อมกุญแจล็อค 
         ได้รับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์
ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน     
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง) 

          
    2. ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก  ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. จ ำนวน 5,000 บำท   

   

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหลก็บำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. จ ำนวน 1 ตู้ รำคำ 5,000 บำท  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
- ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.  
- ผลิตจำกเหล็กคุณภำพด ีหนำ 0.6 มม. 
- บำนเลื่อนกระจก 2 ประต ูมือจับพลำสติกแบบฝัง พร้อมกุญแจลอ็ค  
- แผ่นชั้นวำงปรับระดับได ้2 แผ่น  
         ได้รับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ 
ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง)   

          
    3. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน  ขนำด 40,000 บีทียู จ ำนวน 51,200 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 40,000 บีทียู  
จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 51,200 บำท  โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำนและเฉพำะสังเขปตำมประกำศเกณฑม์ำตรฐำนครุภณัฑ์ ดังนี ้ 
     1. ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ .............. บีทียู 
     2. รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำทีร่วมค่ำตดิตั้ง 
     3. เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยดัไฟฟ้ำเบอร ์5 
     4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน  
     5. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร ์
     6. กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยดั
พลังงำนควรพิจำรณำกำรจดัซื้อเครื่องปรับอำกำศท่ีมีค่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 
     7. กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
         (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ ์ดังนี ้สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน  
15 เมตร    
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     8. ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำตดิตั้งแยกจำกรำคำเครื่องปรับอำกำศ) 
         (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
               ขนำดไมต่่ ำกว่ำ 13,000 บีทียู 4,000 บำท 
               ขนำดไมต่่ ำกว่ำ 40,000 บีทียู 5,500 บำท 
         (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน  
               ขนำดไมต่่ ำกว่ำ 33,000 บีทียู 5,000 บำท 
               ขนำดไมต่่ ำกว่ำ 42,000 บีทียู 6,000 บำท 
         (3) ชนิดติดผนัง  
               ขนำด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บำท 
         จัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนักงบประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง) 

          
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)      

   
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
จ ำนวน 30,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)  
พร้อมอุปกรณ ์จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อย
กว่ำ 3.2 GHz และมเีทคโนโลยเีพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีทีต่อ้งใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง(CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคณุลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี ้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphic Processing Unit ที่สำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่น้อย
กว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส ์
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  
         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้   
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1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง) 

          

   
 2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  

(Ink Tank Printer) 
จ ำนวน 8,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)  
จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 8,000 บำท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำงและคณุลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเปน็ Printer , Copier , Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต  
- มีควำมละเอียดในกำรพมิพ์ไม่นอ้ยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8 ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์สีด ำส ำหรบักระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสดุไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำไดสู้งสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BASE-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผำ่นเครือข่ำยไรส้ำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได ้
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom      
         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552  
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรจดัซื้อครุภณัฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง)   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123) รวม 120,000 บาท   
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 120,000 บาท   
   ค่าตอบแทน  (531000) รวม 40,000 บาท   

   
 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(310100)        
จ ำนวน 40,000 บำท 

  

   

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรใหแ้ก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) หรือค่ำใช่จ่ำยในลักษณะเดียวกันกับค่ำตอบแทน 
หรือค่ำป่วยกำรให้กับผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น และอื่นๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560  
2) ระเบยีบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัแห่งชำติวำ่ด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย พ.ศ. 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภำพันธ ์2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย  
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั พ.ศ. 2550  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันท่ี 26 ธันวำคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมคัรป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
(ส ำนักปลัด)   

          
   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 70,000 บาท   
   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)      

   
 1. โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่  

พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 20,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปใีหม ่พ.ศ. 2563 โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรจัดเตรียมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่ำเช่ำ
หรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำตดิตั้งและค่ำรื้อถอน เชน่ เต้นท์ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ รวมถึงค่ำเช่ำอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำย
โฆษณำหรือสิ่งพิมพ ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยำยน 2557  
เรื่อง มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2561  
เรื่อง กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม ่พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว 1346 ลงวันท่ี 29 มีนำคม 2562  
เรื่อง กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว 1464 ลงวันท่ี 5 เมษำยน 2562  
เรื่อง กำรรณรงค์จดักิจกรรมเนื่องในเทศกำลสงกรำนต ์พ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่52  หน้ำที ่105  
(ส ำนักปลัด)   
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 2. โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์  

ปี พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 20,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี พ.ศ. 2563  
โดยมีคำ่ใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรจัดเตรยีมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก ่ 
ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและคำ่รื้อถอน เช่น เต้นท์  
ค่ำสำธำรณูปโภคตำ่งๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ รวมถึงค่ำเช่ำอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือสิ่งพิมพ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจดัโครงกำร    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยำยน 2557  
เรื่อง มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2561  
เรื่อง กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม ่พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว 1346 ลงวันท่ี 29 มีนำคม 2562  
เรื่อง กำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว 1464 ลงวันท่ี 5 เมษำยน 2562  
เรื่อง กำรรณรงค์จดักิจกรรมเนื่องในเทศกำลสงกรำนต ์พ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่53  หน้ำที ่105  
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 3. โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขต 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 30,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ี
อบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม 
ค่ำกระเปำ๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ และระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550  
4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่56  หน้ำที ่106  
(ส ำนักปลัด)   

          
   ค่าวัสดุ  (533000) รวม 10,000 บาท   
    วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 10,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดบัเพลิง ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำย
ดังต่อไปนี ้  
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกต ิ   
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00211)   รวม 3,301,669 บาท   
  งบบุคลากร  (520000) รวม 677,100 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000) รวม 677,100 บาท   
    เงินเดือนพนักงำน  (220100) จ ำนวน 517,680 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ีใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล  
รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิที่ได้รบัตำมกฎหมำย จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1.  คร ู  จ ำนวน  2  ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี 
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 2634 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220600) จ ำนวน 151,440 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิที่ไดร้ับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ  ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี 
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 2634 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
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8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 

          
    เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220700) จ ำนวน 7,980 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิที่ไดร้ับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 
3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ  ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี 
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 2634 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

        
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 1,460,569 บาท   
   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 703,970 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    

   
 1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 96,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด บริเวณศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
จ ำนวน 1 คน อัตรำเดือนละ 8,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บำท   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มนีำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   
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    2. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 10,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก  
ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทกุ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร ่(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำ
โฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)     
    1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 15,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บรหิำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปตดิต่อรำชกำร ฯลฯ     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 2029 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2548 เรื่อง กำรก ำหนด 
เทียบต ำแหน่งเพ่ือประโยชน์ในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
แนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 477 ลงวันท่ี 5 กุมภำพันธ ์2562  
เรื่อง กำรเดินทำงไปเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนท่ีไม่ได้ท ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ 
กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น          
(ส ำนักปลัด)    

          

   
 2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริม

อำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
ประจ ำปี 2563) 

จ ำนวน 254,800 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวัน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำป ี2563) จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
เป็นเวลำ 2 ภำคเรียน อัตรำมื้อละ 20 บำทต่อคน จ ำนวน 245 วัน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนำยน 2552 เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำม   
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ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 2634 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่6  หน้ำท่ี 221 
(ส ำนักปลัด) 

          

   
 3. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริม 

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แก่งเสี้ยน (รำยหัว) ประจ ำปี 2563) 

จ ำนวน 88,400 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน (รำยหัว) ประจ ำปี 2563) เป็นเงนิอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำย ุ2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็นค่ำจดักำร
เรียนกำรสอน อัตรำละ 1,700  บำท/คน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนำยน 2552 เรื่อง  แนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 2634 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่10  หน้ำที ่223 
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุน

ค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
ประจ ำปี 2563) 

จ ำนวน 5,800 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำหนังสือเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำป ี2563) เป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช่จ่ำยในกำรจดั
กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำย ุ3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก ดังนี ้ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนำยน 2552 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 2634 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
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4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่11  หน้ำที ่223 
(ส ำนักปลัด) 

          

   
 5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุน

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
ประจ ำปี 2563) 

จ ำนวน 5,800 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำอุปกรณ์กำร
เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น ประจ ำปี 2563) เป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช่จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเดก็เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกง่เสี้ยน จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำย ุ3 - 5 ปี ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ดังนี ้ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนำยน 2552 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 2634 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่12  หน้ำที ่224 
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุน

ค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
ประจ ำปี 2563) 

จ ำนวน 8,700 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำเครื่องแบบ
นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำป ี2563) เป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช่จ่ำยใน
กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จัดสรรส ำหรบัเด็กปฐมวัย อำย ุ3 - 5 ปี ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ดังนี ้ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที ่16 มิถุนำยน 2552 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 2634 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่13  หน้ำที ่224 
(ส ำนักปลัด)   
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 7. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุน

ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2563) 

จ ำนวน 12,470 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำป ี2563) เป็นเงินอุดหนนุส ำหรับสนับสนุนค่ำใช่จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำย ุ3 - 5 ปี ใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ดังนี ้ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนำยน 2552 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 2634 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่14  หน้ำที ่225 
(ส ำนักปลัด)   

          
    8. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 5,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำป ี2563 โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรจดัเตรียมสถำนท่ีฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม คำ่วัสด ุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเปำ๋หรือสิง่ที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของ
สมนำคณุในกำรดูงำน ค่ำอำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ที่จ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ กฎกระทรวง และระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบญัญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
3) กฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่1  หน้ำท่ี 220  
(ส ำนักปลัด)   

          
    9. โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 100,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำป ี2563 โดยมคี่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยพิธี
ทำงศำสนำ ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำรว่มงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ได้แก ่ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่  
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกีย่วข้อง ได้แก ่ค่ำสถำนท่ีจัด
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือคำ่บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำตดิตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร ์เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที ่ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ  
โทรทัศน ์รวมถึงค่ำตดิตั้ง ค่ำเช่ำอุปกรณ ์ตลอดระยะเวลำที่จดังำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดหรือแข่งขัน ได้แก ่ค่ำตอบแทน
กรรมกำรตัดสิน ค่ำโล ่หรือถ้วยรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือกำรแข่งขันเป็นกำรประกำศเกยีรติคณุ เงินหรือของรำงวัล
ที่มอบให้ผู้ชนะกำรประกวดหรือแข่งขัน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำมหรสพ กำรแสดง และคำ่ใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ   
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ประชำสมัพันธ์งำน เช่น ค่ำโฆษณำทำงวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกอำกำศทำงวิทยุ 
โทรทัศน ์ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือสิ่งพิมพ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดโครงกำร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ และระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่15  หน้ำที ่225  
(ส ำนักปลัด) 

          

   
 10. โครงกำรหนูน้อยเรียนรู้โลกของธรรมชำติและวัฒนธรรม  

ประจ ำปี 2563       
จ ำนวน 82,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหนูน้อยเรียนรูโ้ลกของธรรมชำติและวัฒนธรรม ประจ ำป ี2563 โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรจดัเตรียมสถำนท่ีฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม คำ่วัสด ุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเปำ๋หรือสิง่ที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของ
สมนำคณุในกำรดูงำน ค่ำอำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ที่จ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)  
พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2089 ลงวันท่ี 12 เมษำยน 2559  
เรื่อง กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที ่17 หน้ำท่ี 226  
(ส ำนักปลัด)   

          
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)     จ านวน 20,000 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  สว่นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรงุรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัต ิ ดังนี ้   
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกคำ่ใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสด ุ                          
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 16 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีฝนลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค   
(ส ำนักปลัด)   
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   ค่าวัสดุ  (533000) รวม 676,599 บาท   
    วัสดุส ำนักงำน  (330100) จ ำนวน 25,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเลก็ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ)  
ที่ถูพื้น ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที ่พระบรมยำลักษณ ์
แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนกังำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ลี ่ม่ำนปรับแสง (ต่อผื่น)  
พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบ
ค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมกึ น้ ำหมึกพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้  
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกติ    
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
    ค่าอาหารเสริม (นม)  (330400) รวม 646,599 บาท   

   
 1. อำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แก่งเสี้ยน  
จ ำนวน 105,767 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 260 วัน และ อบต. ตั้งสมทบให้ ตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 2634 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร 
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่7  หน้ำท่ี 222           

          

   
 2. อำหำรเสริม (นม) ส ำหรับโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน สังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)   
จ ำนวน 540,832   บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ออำหำรเสรมิ (นม) ส ำหรับโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 260 วัน  และ อบต.ตั้งสมทบให ้ตำมหนังสือสั่งกำรดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่8  หน้ำท่ี 222 
(ส ำนักปลัด)   
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    วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จ ำนวน 5,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
(Diskette, Floppy Disk)  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board)  เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) 
เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมำส ์(Mouse) พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่อง
กระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นต้น เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมลูแบบต่ำงๆ เช่น แบบดิสเกตต ์(Diskette) แบบฮำร์ดดสิต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม  
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้  
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกต ิ   
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
   ค่าสาธารณูปโภค  (534000) รวม 80,000 บาท   
    ค่ำไฟฟ้ำ  (340100) จ ำนวน 60,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ หรือ อำคำรสถำนท่ีที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ ์2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(ส ำนักปลัด)   

          
    ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  (340500) จ ำนวน 20,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ (โทรสำร) ค่ำเทเลกซ ์ค่ำวิทยุตดิตำมตัว ค่ำวทิยุสื่อสำร  
ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม รวมถึงอินเตอร์เนต็ และค่ำสื่อสำรอื่นๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีว ีค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น และให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จำ่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร ในกิจกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน        
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   
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  งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 1,164,000 บาท   
   เงินอุดหนุน  (561000) รวม 1,164,000 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)      

   
 1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริม

อำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน สังกัดส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) ประจ ำปี 2563) 

จ ำนวน 1,064,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสรมิอำหำร
กลำงวันให้แก่โรงเรยีนบ้ำนหนองสองตอน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ประจ ำปี 2563)  อัตรำมื้อละ 20  
บำทต่อคน จ ำนวน 200 วัน             
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24  มิถุนำยน 2559  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 2634 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนำยน 2552 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
6) หนังสือกระทรงงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2559 เรื่องแนวทำงปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่9  หน้ำท่ี 222 
(ส ำนักปลัด)   

          
    2. โครงกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี จ ำนวน 100,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน ในกำรด ำเนินโครงกำรเข้ำคำ่ยลูกเสือ เนตรนำร ี
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัท่ี 24  มิถุนำยน 2559   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่20  หน้ำที ่227 
(ส ำนักปลัด)    
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แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)      
  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223) รวม 184,557 บาท   
   งบด าเนินงาน  (530000) รวม 104,557 บาท   
    ค่าใช้สอย  (532000) รวม 104,557 บาท   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)      

   

 1. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม 
พระปณิธำณศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอำกำศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ประจ ำปี 2563 

จ ำนวน 74,460 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำณ
ศำสตรำจำรย ์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ ์ 
อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรสีวำงควฒัน วรขัตติยรำชนำร ีประจ ำป ี2563 โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำป้ำยโครงกำร  
ค่ำจัดซื้อวัคซีน ไซริงค์พลำสติก พร้อมเข็ม ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัสวสัดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษำยน 2561  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว1175 ลงวันท่ี 25 เมษำยน 2561  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561  
6) หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันท่ี 14 ธันวำคม 2561  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนำคม 2562  
8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0819.3/ว 1049 ลงวันท่ี 15 มีนำคม 2562  
9) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2562  
10) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่5  หน้ำท่ี 111  
(ส ำนักปลัด)   

          

   

 2. โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำณศำสตรำจำรย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติย
รำชนำรี ประจ ำปี 2563 

จ ำนวน 20,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์ำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำณศำสตรำจำรย ์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจำ้
น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ ์อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรสีวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำร ีประจ ำป ี2563 โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกับค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำย
ประชำสมัพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัสวสัดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกรำคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษำยน 2561  
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว1175 ลงวันท่ี 25 เมษำยน 2561  
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561    
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6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันท่ี 14 ธันวำคม 2561  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนำคม 2562  
8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0819.3/ว 1049 ลงวันท่ี 15 มีนำคม 2562  
9) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภำคม 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี  28 มิถุนำยน 2562 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่6  หน้ำท่ี 112 
(ส ำนักปลัด) 

          

   
 3. โครงกำรคัดแยกขยะ พิทักษ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
จ ำนวน 10,097 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรคัดแยกขยะ พิทักษ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
โดยมีคำ่ใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรจดัเตรียมสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม  
ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่ำประกำศนยีบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เขำ้รับกำร
ฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสือ่สำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเปำ๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับ
กำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร      
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตั ิประกำศ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบญัญัตริักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบ้ำนเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
4) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลำคม 2560  
5) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุดที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวันท่ี 16 มกรำคม 2561  
เรื่อง แนวทำงกำรรวมกลุม่พื้นท่ีในกำรจัดกำรขยะมลูฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2561  
เรื่อง กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรรวมกลุ่มพื้นที่ในกำรจดักำรมลูฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที ่2  หน้ำท่ี 103 
(ส ำนักปลัด)   

          
  งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 80,000 บาท   
   เงินอุดหนุน  (561000) รวม 80,000 บาท   
   เงินอุดหนุนเอกชน  (610300)      

   
 1. เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ 

ด้ำนสำธำรณสุข 
จ ำนวน 80,000 บำท 

  

   
          (1) อุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 4   

บ้ำนหนองสองตอน   
จ ำนวน 20,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำรดิ้ำนสำธำรณสุข หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสองตอน ให้กับกรรมกำรหมู่บ้ำน 
ส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ในกิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพื้นที่  
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขของประชำชนในกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะของประชำชน  
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรอบรม กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรรณรงค ์กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของแตล่ะโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  จ ำนวน 3 โครงกำร      
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          (2) อุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 5   

บ้ำนหนองจอก  
จ ำนวน 20,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำรดิ้ำนสำธำรณสุข หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก ให้กับกรรมกำรหมู่บ้ำน  
ส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ในกิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพื้นที่  
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขของประชำชนในกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะของประชำชน 
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรอบรม กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรรณรงค ์กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของแตล่ะโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  จ ำนวน 3 โครงกำร          

          

   
          (3) อุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 6   

บ้ำนตรอกมะตูม  
จ ำนวน 20,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำรดิ้ำนสำธำรณสุข หมู่ที ่6 บ้ำนตรอกมะตมู ให้กับกรรมกำรหมู่บ้ำน  
ส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ในกิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพื้นที่  
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขของประชำชนในกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะของประชำชน  
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรอบรม กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรรณรงค ์กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของแตล่ะโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  จ ำนวน 3 โครงกำร          

          

   
          (4) อุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที่ 7   

บ้ำนท่ำดินสอพอง  
จ ำนวน 20,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรตำมพระรำชด ำรดิ้ำนสำธำรณสุข หมู่ที ่7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ให้กับกรรมกำรหมู่บำ้น  
ส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ในกิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพื้นที่  
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุขของประชำชนในกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะของประชำชน  
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรอบรม กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรรณรงค ์กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของแตล่ะโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  จ ำนวน 3 โครงกำร          

       

   

 - เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนสำธำรณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่14  หน้ำท่ี 90 
(ส ำนักปลัด)   
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 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)   
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232) รวม 5,000 บาท   
  งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 5,000 บาท   
   เงินอุดหนุน  (561000) รวม 5,000 บาท   
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  (610400)      

   
 1. โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
จ ำนวน 5,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวดักำญจนบุรี  ส ำหรับด ำเนินงำนตำมโครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุร ีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันท่ี 24 กันยำยน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
ปฏิบัติกำรตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภำรกิจของเหล่ำกำชำด 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่10  หน้ำที ่113   
(ส ำนักปลัด)   
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แผนงานเคหะและชุมชน 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   
 งานไฟฟ้าถนน  (00242) รวม 1,319,735 บาท   
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 710,000 บาท   
   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 100,000 บาท   
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400) จ านวน 100,000  บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรงุรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัต ิ ดังนี ้   
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกคำ่ใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสด ุ                          
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 16 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ ์
และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหำคม 2556  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติ 
เกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558   
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง)   

       
    ค่าวัสดุ  (533000) รวม 10,000 บาท   
    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (330200)     จ ำนวน 10,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ  
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เครื่องประจไุฟ ฟิวส ์เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ  
หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซไ์ฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และชิ้นสว่นวิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ  
รีซีสเตอร ์มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ ์เบรกเกอร ์สำยอำกำศหรือเสำอำกำศส ำหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน ์จำนรับสัญญำณดำวเทียม ดอกล ำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้  
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกติ    
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง)   
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   ค่าสาธารณูปโภค  (534000) รวม 600,000 บาท   
    ค่ำไฟฟ้ำ  (340100) จ ำนวน 600,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ หรืออำคำร สถำนท่ีที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษ ีในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ หมู่ที ่7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ฯลฯ        
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภำพันธ ์2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุ และคำ่สำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง)   

          
  งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 609,735 บาท   
   เงินอุดหนุน  (561000) รวม 609,735 บาท   
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)      

   
 1. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยอินเลิฟ  หมู่ที่ 4  

บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 249,040 บำท 

  

   

          เพื่อจำ่ยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จังหวัดกำญจนบุร ีเพื่อด ำเนินโครงกำรตดิตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณ
ซอยอินเลิฟ หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน โดยให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จังหวัดกำญจนบุร ีด ำเนินกำรขยำยเขตและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จังหวัดกำญจนบรุี  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24  มิถุนำยน 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2562 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงกำร
รับเงินอุดหนุน ส ำหรับรัฐวสิำหกิจ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่5  หน้ำท่ี 139    
(กองช่ำง)   

          

   
 2. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยหลังวัดเนินพระงำม หมู่ที่ 4 

บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 112,370 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จังหวัดกำญจนบุร ีเพื่อด ำเนินโครงกำรตดิตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณ
ซอยหลังวัดเนินพระงำม หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน โดยให้กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค จังหวัดกำญจนบรุ ีด ำเนินกำร
ขยำยเขตและตดิตั้งโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จังหวัดกำญจนบรุี  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24  มิถุนำยน 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2562 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงกำร
รับเงินอุดหนุน ส ำหรับรัฐวสิำหกิจ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่6  หน้ำท่ี 139    
(กองช่ำง)   
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 3. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยเขำคอก (จุดที่ 1) หมู่ที่ 5 

บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 126,470 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จังหวัดกำญจนบุร ีเพื่อด ำเนินโครงกำรตดิตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณ
ซอยเขำคอก (จุดที ่1) หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน โดยให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จังหวัดกำญจนบุร ีด ำเนินกำรขยำยเขต
และตดิตั้งโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอยีดของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จังหวัดกำญจนบุรี  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24  มิถุนำยน 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2562 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงกำร
รับเงินอุดหนุน ส ำหรับรัฐวสิำหกิจ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่11  หน้ำที ่142   
(กองช่ำง)   

          

   
 4. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยเขำคอก (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5 

บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 73,890 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จังหวัดกำญจนบุร ีเพื่อด ำเนินโครงกำรตดิตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณ
ซอยเขำคอก (จุดที ่2) หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน โดยให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จังหวัดกำญจนบุร ีด ำเนินกำรขยำยเขต
และตดิตั้งโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอยีดของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จังหวัดกำญจนบุรี  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24  มิถุนำยน 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2562 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงกำร
รับเงินอุดหนุน ส ำหรับรัฐวสิำหกิจ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่12  หน้ำที ่142    
(กองช่ำง)   

          

   
 5. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยบ้ำนนำยน้ ำวน หนูขำว  

หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 47,965 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จังหวัดกำญจนบุร ีเพื่อด ำเนินโครงกำรตดิตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณ
ซอยบ้ำนนำยน้ ำวน หนูขำว หมู่ที ่6 บ้ำนตรอกมะตมู ต.แก่งเสีย้น โดยให้กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค จังหวัดกำญจนบรุ ีด ำเนินกำร
ขยำยเขตและตดิตั้งโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จังหวัดกำญจนบรุี  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันท่ี 24  มิถุนำยน 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2562 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงกำร
รับเงินอุดหนุน ส ำหรับรัฐวสิำหกิจ 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่22  หน้ำที ่146    
(กองช่ำง)   

          
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (00244) รวม 1,065,005 บาท   
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 1,065,005 บาท   
   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 515,005 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)      
    1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถบรรทุกขยะ จ ำนวน 130,080 บำท   

             เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถบรรทุกขยะ จ ำนวน 1 คน อัตรำเดือนละ 
10,840 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 130,080 บำท    
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดงันี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง)  

          

   
 2. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำน 

ประจ ำรถบรรทุกขยะ 
จ ำนวน 344,925 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำนประจ ำรถบรรทุกขยะ จ ำนวน 3 คน อัตรำวันละ 315 
บำท จ ำนวน 365 วัน เป็นเงิน 344,925 บำท  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำจำ้งเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง)    

          
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)     จ านวน 40,000 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรงุรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัต ิ ดังนี ้   
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกคำ่ใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสด ุ                          
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 16 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ ์
และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหำคม 2556  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติ 
เกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558   
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปใีนลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง)   
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   ค่าวัสดุ  (533000) รวม 550,000 บาท   
    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  (330300) จ ำนวน 500,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ให้ไดม้ำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น โดยจัดซื้อถังขยะ ทรงกระบอกสีน้ ำเงิน แบบมีฝำ  
ขนำด 200 ลิตร จ ำนวน 561 ใบ ส ำหรับใหบ้ริกำรประชำชนไดม้ภีำชนะในกำรทิ้งขยะ รองรับกำรเก็บขนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้  
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกติ    
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง)   

          
    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  (330700) จ ำนวน 50,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดยุำนพำหนะและขนส่ง ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย  
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ลอ็คคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจำจร   
ยำงรถยนต ์น้ ำมันเบรก น๊อตและสกร ูสำยไมล ์เพลำ ฟิล์มกรองแสง เบำะรถยนต ์เครื่องยนต ์(อะไหล่) ชุดเกียรร์ถยนต ์เบรก  
ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ แบตเตอร์รี ่จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟเบรก อำจำจักรยำน ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำง  
รถยนต ์กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภยั ฯลฯ รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้    
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนว
ทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวสัดุและครภุัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำร
ปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง)   
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 งานบ าบัดน้ าเสีย  (00245) รวม 94,000 บาท   
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 94,000 บาท   
   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 94,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    

   
 1. งำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภค-บริโภค ภำยในเขตองค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 44,000 บำท 

  

   

          เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำงำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภค-บรโิภค ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง)   

          
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)    
    1. โครงกำรคลองสวยน้ ำใส ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 20,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรคลองสวยน้ ำใส ประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ 
คำ่ประกำศนยีบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อ 
สื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝกึอบรม ค่ำของสมนำคณุ 
ในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร         
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ และระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัตสิ่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่4  หน้ำท่ี 109  
(กองช่ำง)    

          
    2. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด   จ ำนวน 15,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมรูก้ำรใช้น้ ำอย่ำงประหยดั โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย 
เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ 
ค่ำประกำศนยีบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อ 
สื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝกึอบรม ค่ำของสมนำคณุ 
ในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร         
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ และระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัตสิ่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่5  หน้ำท่ี 109  
(กองช่ำง)    
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    3. โครงกำรฟื้นฟูและบ ำบัดน้ ำเสียในครัวเรือน  จ ำนวน 15,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฟื้นฟูและบ ำบดัน้ ำเสียในครัวเรือน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่อบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ 
ค่ำประกำศนยีบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อ 
สื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งทีใ่ช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝกึอบรม ค่ำของสมนำคณุ 
ในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร         
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ และระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัตสิ่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่9  หน้ำท่ี 112  
(กองช่ำง)    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)   
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252) รวม 329,900 บาท   
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 329,900 บาท   
   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 329,900 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)     

   
 1. โครงกำรส่งเสริมคุณค่ำผู้สูงวัย สร้ำงยิ้ม เติมสุขให้ชุมชน  

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
จ ำนวน 50,900 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมคุณค่ำผูสู้งวัย สร้ำงยิม้ เติมสุขให้ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
โดยมีคำ่ใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกับกำรใช้และกำรตกแตง่สถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝึกอบรม  
ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเปำ๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร  
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร             
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัตผิูสู้งอำยุ พ.ศ. 2546 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่30  หน้ำที ่96  
(ส ำนักปลัด)   

          
    2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 94,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำย ุประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยมคี่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝกึอบรม ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน  
และอุปกรณ ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตอ่สื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณต์่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผูเ้ข้ำ
รับกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคณุในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร  
ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร             
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัตผิูสู้งอำยุ พ.ศ. 2546 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่35  หน้ำที ่98  
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 3. โครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัว โดยศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2563  
จ ำนวน 70,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัว ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำป ี2563 โดยมีคำ่ใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแตง่สถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยใน
พิธีเปิดและปดิกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน ค่ำเช่ำอุปกรณต์่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ  
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำโครงกำร           
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตั ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้   
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1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร 
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่20  หน้ำที ่91  
(ส ำนักปลัด) 

          

   
 4. โครงกำรส่งเสริมศูนย์ยุติควำมรุนแรงในครอบครัว 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2563 
จ ำนวน 20,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมศูนย์ยุตคิวำมรุนแรงในครอบครัวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
ประจ ำป ี2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำรว่มงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  
ได้แก ่ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆได้แก ่ 
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำตดิตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น  
เครื่องเสยีง เต้นท์ เวท ีค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งจัดสถำนท่ี ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ  
ค่ำเช่ำอุปกรณ ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  
ที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร            
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่21  หน้ำที ่92  
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 5. โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพสภำเด็กและเยำวชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2563 
จ ำนวน 20,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพสภำเด็กและเยำวชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2563 โดยมคี่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผูม้ำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวตัถ ุ
ประสงค ์ได้แก ่ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ไม่มีแอลกอฮอล ์ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ
ได้แก ่ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือคำ่บริกำรวัสดอุุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน  
เช่น เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งจัดสถำนท่ี ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ ค่ำเช่ำอุปกรณ ์ ตลอด
ระยะเวลำที่จดังำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจดัโครงกำร            
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่25  หน้ำที ่93  
(ส ำนักปลัด)   
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    6. โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและกลุ่มสตรี จ ำนวน 30,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมและส่งเสรมิอำชีพพัฒนำเยำวชนและกลุม่สตรี โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝกึอบรม ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน  
คำ่เช่ำอุปกรณต์่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดู
งำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
กำรจัดท ำโครงกำร            
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่27  หน้ำที ่94  
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 7. โครงกำรชุมชนฉัน ไม่ทิ้งกัน ร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ประจ ำปี 2563 
จ ำนวน 45,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรชุมชนฉัน ไม่ทิ้งกัน ร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ ำป ี2563 โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผูม้ำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวตัถุประสงค ์ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัสถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆได้แก ่ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำเช่ำหรือ
ค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือคำ่บริกำรวัสดอุุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครือ่งเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำจ้ำง
เหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งจดัสถำนท่ี ค่ำสำธำรณปูโภคต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ ค่ำเช่ำอุปกรณ ์และอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลำที่จัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับท่ี 31  หน้ำที ่96  
(ส ำนักปลัด)   

          
          
          
          
       
          
          
          
          
          
          
          



~ 121 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
 และนันทนาการ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   
 งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) รวม 115,000 บาท   
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 70,000 บาท   
   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 70,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)      
    1. โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 50,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพตดิ ประจ ำป ี2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  
ค่ำชุดกีฬำ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยอื่นได้แก ่ค่ำเช่ำหรอืค่ำจัดเตรียมสนำมแข่งขัน ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำสนำม ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันกีฬำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตดัสิน ค่ำโล่หรอืถ้วยรำงวัลที่มอบให้ผู้
ชนะกำรแข่งขัน เพื่อเป็นกำรประกำศเกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะกำรแข่งขัน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น กำรจัดพิธี
เปิด-ปิดกำรแข่งขันกีฬำ ริ้วขบวน กีฬำสำธิต ค่ำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภณัฑ ์ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนท่ี ได้แก ่ค่ำสถำนท่ีจดั
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือคำ่บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำตดิตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวท ีค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแตง่ จัดสถำนท่ี ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ  
รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำเช่ำอุปกรณ ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลำที่จัดโครงกำร     
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภำคม 2541 เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สิงหำคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมควำมเขำ้ใจเกีย่วกับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่49  หน้ำที ่104 
(ส ำนักปลัด)    

          
    2. โครงกำรมอบอุปกรณ์กีฬำให้แก่หมู่บ้ำน ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 20,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรมอบอุปกรณ์กฬีำให้แก่หมู่บ้ำน ประจ ำป ี2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบ 
ด้วย วัสดุกีฬำ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลำที่จดัโครงกำร     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภำคม 2541 เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำงๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สิงหำคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจเกีย่วกับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่50  หน้ำที ่104 
(ส ำนักปลัด)    
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  งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 45,000 บาท   
   เงินอุดหนุน  (561000) รวม 45,000 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)    

   
 1. โครงกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชน อำยุไม่เกิน 13 ปี ครั้งที่ 2  

อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
จ ำนวน 40,000 บำท 

  

   

         เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอ ำเภอเมืองกำญจนบรุ ีในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชน อำยุไมเ่กิน 13 ปี ครั้งท่ี 2  
อ ำเภอเมืองกำญจนบุร ีประจ ำปีงบประมำณ 2563  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่51  หน้ำที ่104  
(ส ำนักปลัด)    

          

   
 2. โครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมจัดกำร 

แข่งขันกีฬำและนันทนำกำร เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี  
จังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

จ ำนวน 5,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดกำญจนบรุ ีในกำรด ำเนินโครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจดักิจกรรม
จัดกำรแข่งขันกีฬำและนันทนำกำร เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพท่ีดี จังหวัดกำญจนบุร ีประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่36  หน้ำที ่98  
(ส ำนักปลัด)   

          
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) รวม 398,640 บาท   
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 398,640 บาท   
   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 398,640 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)     

   
 1. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 88 
พรรษำ 12 สิงหำคม 2563 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกติิ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 88 พรรษำ 12 สิงหำคม 2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรจดัเตรียมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน  
รวมค่ำตดิตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น สื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจดัโครงกำร     
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตั ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
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4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่38  หน้ำที ่234  
(ส ำนักปลัด) 

          

   
 2. โครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 

บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 68 
พรรษำ 28 กรกฎำคม 2563 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฉลมิพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ 68 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย  
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจดัเตรียมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นใน
กำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรือ้ถอน เช่น เครื่องเสยีง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์งำน เช่น สื่อประเภท
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร     
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่39  หน้ำที ่234  
(ส ำนักปลัด)   

          

   
 3. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ 

พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 42 พรรษำ  
3 มิถุนำยน 2563 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

   

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนำงเจ้ำสุทดิำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  
เนื่องในโอกำสวันเฉลมิพระชนมพรรษำ 42 พรรษำ 3 มิถุนำยน 2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
จัดเตรียมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเปน็ในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้ง
และค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์งำน เช่น สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร     
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่40  หน้ำที ่235  
(ส ำนักปลัด)   
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 4. โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์วันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ  

ประจ ำปี 2563 
จ ำนวน 2,880 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ประชำสมัพันธ์วันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ ประจ ำป ี2563  
โดยมีคำ่ใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ำเช่ำหรือ
ค่ำบริกำรวสัดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรือ้ถอน เช่น เครื่องเสยีง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ
ประชำสมัพันธ์งำน เช่น สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจดัโครงกำร     
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่27  หน้ำที ่229  
(ส ำนักปลัด)   

          
    5. โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำวันมำฆบูชำ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 2,880 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำวันมำฆบูชำ ประจ ำป ี2563 โดยมีคำ่ใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดเตรยีมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์
ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำตดิตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์
งำน เช่น สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจดัโครงกำร     
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่28  หน้ำที ่230  
(ส ำนักปลัด)   

          
    6. โครงกำรวันวิสำขบูชำ วันส ำคัญสำกลโลก ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 2,880 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันวิสำขบูชำ วันส ำคัญสำกลโลก ประจ ำป ี2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบ 
ด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดเตรยีมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็น
ในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น  
สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ตำ่งๆ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร     
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่29  หน้ำที ่230  
(ส ำนักปลัด)   

          
    7. โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 150,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำป ี2562 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจดัเตรียมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นใน
กำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรือ้ถอน เช่น เครื่องเสยีง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์งำน เช่น สื่อประเภท
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดโครงกำร     
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
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1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที ่33  หนำ้ที ่232  
(ส ำนักปลัด) 

          
    8. โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ ส ำรำญสุข ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 150,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ ส ำรำญสุข ประจ ำป ี2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดเตรยีมสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์
ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำตดิตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต้นท์ เวท ีค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์
งำน เช่น สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจดัโครงกำร     
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจดังำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ล ำดับที ่41  หน้ำที ่235  
(ส ำนักปลัด)   
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แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



~ 128 ~ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (00311)  รวม 1,631,880 บาท   
  งบบุคลากร  (520000) รวม 874,680 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000) รวม 874,680 บาท   
    เงินเดือนพนักงำน  (220100) จ ำนวน 643,680 บำท   

   

    เพื่อจำ่ยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ีใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล รวมถึง
กำรเบิกเงินตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. นำยช่ำงโยธำ               จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคล
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี 
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559 
(กองช่ำง)   

          
    เงินประจ ำต ำแหน่ง  (220300) จ ำนวน 42,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผูด้ ำรงต ำแหนง่ บริหำร อ ำนวยกำร ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย และตำม
กรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระบยีบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคล
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที ่
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(กองช่ำง)   
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    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220700) จ ำนวน 189,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิที่ไดร้ับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ   จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตริะเบียบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมป ี 
(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน   
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได ้พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรบุคคล
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี 
ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(กองช่ำง)   

          
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 729,200 บาท   
   ค่าตอบแทน  (531000) รวม 311,200 บาท   

   
 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(310100)  
จ ำนวน 182,200 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็น 
         1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
จ านวน 82,200 บาท   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 28 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำป ี
3) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 5 ลงวันท่ี 9 มกรำคม 2550 
4) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภำพันธ ์2558 เรื่อง ประกำศ 
กจ., กท., และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2557 เรื่อง แนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือส ำนักงำน ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 272 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง หำรือกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
เพื่อกำรพัฒนำเพื่อขอรับกำรประเมินปะสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัตริำชกำร  
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        2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
อำทเิช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำ บุคคลหรือ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมก่อสร้ำง เงินตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำร
เลือกตั้ง ฯลฯ  จ านวน 100,000 บาท   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้ 
1) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6 กันยำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร 
2) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงและขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบกำร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง  
ลงวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560  
3) ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมกำรผูร้ับผดิชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดภุำครัฐ ลงวันท่ี 22 ตุลำคม 2561  
(กองช่ำง) 

          
    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300) จ ำนวน 1,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ที่ปฏิบัตงิำนตำมหน้ำท่ีปกตโิดย
ลักษณะงำนส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงำนในท่ีตั้งส ำนักงำนและได้ปฏิบัติงำนนั้นนอกเวลำรำชกำรในท่ีตั้งส ำนักงำน หรือโดยลักษณะ
งำนปกติต้องปฏิบัติงำนในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบตัิงำนน้ันนอกผลัดหรือกะของตน หรือได้รับอนมุัติให้ปฏิบตัิใน
วันหยุดรำชกำร และให้หมำยควำมรวมถึงเงินค่ำตอบแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วยฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบกิจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองช่ำง)   

          
    ค่ำเช่ำบ้ำน  (310400) จ ำนวน 108,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิทีไ่ด้รับตำมกฎหมำย    
- เป็นไปตำมระเบียบ  และหนงัสอืสั่งกำร  ดังนี ้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคำ่เช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข้เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกีย่วกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง)   

          
    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  (310500)   จ ำนวน 20,000 บำท   

   

           เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย 
- เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้ 
1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบตุร พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2554 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวสัดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2549    
3) หนังสือกรมบญัชีกลำง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุง
กำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ ์2559 เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตร   
5) ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจำ่ยเงินสวัสดิกำรเกีย่วกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ลงวันท่ี 12 เมษำยน 2542 
(กองช่ำง)   
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   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 323,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)      
    1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร จ ำนวน 108,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนเจำ้หน้ำท่ีธุรกำร จ ำนวน 1 คน อัตรำเดือนละ 9,000 บำท 
จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บำท  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง)   

          

   
 2. จ้ำงเหมำออกแบบจัดท ำแผนที่แสดงเขตกำรปกครอง 

ใส่ชื่อต ำแหน่งหมู่บ้ำน 
จ ำนวน 95,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำออกแบบจัดท ำแผนท่ีแสดงเขตกำรปกครองใส่ชื่อต ำแหน่งหมู่บ้ำน ในเขตพื้นท่ีองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง)   

          
    3. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 50,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก  
ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทกุ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร ่(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำ
โฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง)   
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)       
    1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  จ ำนวน 40,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำน
จ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รบัอนุญำตหรืออนมุัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไป
ติดต่อรำชกำร ฯลฯ     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 2029 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2548 เรื่อง กำรก ำหนดเทียบ
ต ำแหน่งเพ่ือประโยชน์ในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
แนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 477 ลงวันท่ี 5 กุมภำพันธ ์2562  
เรื่อง กำรเดินทำงไปเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนท่ีไม่ได้ท ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ 
กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น          
(กองช่ำง)    

          
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)     จ านวน 30,000 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรงุรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัต ิ ดังนี ้   
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกคำ่ใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสด ุ                          
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 16 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
อัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหำคม 2556  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558   
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง)   

          
   ค่าวัสดุ  (533000) รวม 95,000 บาท   
    วัสดุส ำนักงำน  (330100) จ ำนวน 20,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเลก็ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ)  
ที่ถูพื้น ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที ่พระบรมยำลักษณ ์   
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แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนกังำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ มู่ลี ่ม่ำนปรับแสง (ต่อผื่น)  
พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบ
ค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมกึ น้ ำหมึกพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้  
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกติ    
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 

          
    วัสดุก่อสร้ำง  (330600)    จ ำนวน 5,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดกุ่อสร้ำง ให้ไดม้ำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น ไมต้่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน  
ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำวตำกผ้ำ น้ ำมันทำไม ้ทินเนอร์ ส ีปูนซีเมนต ์ทรำย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง  
สังกะส ีตะป ูเหล็กเส้น แปรงทำส ีปูนขำ ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ ท่อน้ ำบำดำล ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้  
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกติ    
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง)   

          
    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดยุำนพำหนะและขนส่ง ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย  
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ลอ็คคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมำลัย สัญญำณไฟกระพริบ สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจำจร   
ยำงรถยนต ์น้ ำมันเบรก น๊อตและสกร ูสำยไมล ์เพลำ ฟิล์มกรองแสง เบำะรถยนต ์เครื่องยนต ์(อะไหล่) ชุดเกียรร์ถยนต ์เบรก  
ครัช พวงมำลัย สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ แบตเตอร์รี ่จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟเบรก อำจำจักรยำน ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำง  
รถยนต ์กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภยั ฯลฯ รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้    
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกติ    
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้   
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1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 
 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 

          
    วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จ ำนวน 20,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้
งำนไมย่ืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
(Diskette, Floppy Disk) แผงแปน้อักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) 
เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร ์(Cut Sheet Feeder) เมำส ์(Mouse) พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊อกซ ์(Printer Switching Box) เครื่อง
กระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น 
เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมลูแบบตำ่งๆ เช่น แบบดิสเกตต ์(Diskette) แบบฮำร์ดดิสต ์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมถึงรำยจำ่ยดังต่อไปนี ้      
   (1) รำยจำ่ยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจำ่ยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกต ิ   
   (3) รำยจำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง)   

          
  งบลงทุน  (540000) รวม 28,000 บาท   
   ค่าครุภัณฑ์  (541000) รวม 28,000 บาท   
   ครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100)      

   
 1. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อน แบบกระจก ทรงสูง  

ขนำด 91.4 x 45.7 x 183 ซม. 
จ ำนวน 13,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตูเ้อกสำรเหล็กบำนเลื่อน แบบกระจก ทรงสูง ขนำด 91.4 x 45.7 x 183 ซม. จ ำนวน 2 ตู้ๆ ละ  
6,500 บำท รวมเป็น 13,000 บำท โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
- ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อน แบบกระจก ทรงสูง ขนำด 91.4 x 45.7 x 183 ซม. 
- ตู้เอกสำรเหล็กสูงบำนเปิดกระจก จัดเก็บเอกสำร 4 ช้ัน 
- ผลิตจำกเหล็กคุณภำพด ีหนำ 0.6 มม.  
- แผ่นชั้นปรับระดับได ้3 แผ่นส ำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสำร สมุดหนังสือ และของใช้ต่ำงๆ 
- บำนเปิดกระจก 2 ประต ูพร้อมกุญแจล็อค 
         ได้รับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ 
ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้   
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1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองช่ำง) 

          
    2. เก้ำอ้ีส ำนักงำน ขนำด 58 (W) x 60 (D) x 90 (H) ซม. จ ำนวน 7,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน ขนำด 58 (W) x 60 (D) x 90 (H) ซม. จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บำท  
รวมเป็น 7,000 บำท โดยมีคณุลกัษณะ ดังนี ้
- มีพนักพิงสูง  
- ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
- หุ้มหนัง PU  
- ขำโครเมี่ยมกันสนมิ 
- มีที่พักแขนท้ังสองข้ำง 
         ได้รับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์
ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
เพื่อกำรจัดซื้อครุภณัฑ์และรถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองช่ำง)   

          
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)      

   
 1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  

(Ink Tank Printer) 
จ ำนวน 8,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer)  
จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 8,000 บำท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำงและคณุลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเปน็ Printer , Copier , Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต  
- มีควำมละเอียดในกำรพมิพ์ไม่นอ้ยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8 ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์สีด ำส ำหรบักระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสดุไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)   
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- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำไดสู้งสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 BASE-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผำ่นเครือข่ำยไรส้ำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได ้
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom      
         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559  
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑต์ำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน 2552  
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณเพ่ือกำรจดัซื้อครุภณัฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองช่ำง) 

          
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)    รวม 2,502,000 บาท   
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 200,000 บาท   
   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 200,000 บาท   
   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  (320400) จ ำนวน 200,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิกรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและ
ค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรงุรักษำทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัต ิ ดังนี ้   
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกคำ่ใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสด ุ                          
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 16 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
อัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรบั – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหำคม 2556  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติ 
เกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558   
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง)   
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  งบลงทุน  (540000) รวม 2,302,000 บาท   
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000) รวม 2,302,000 บาท   
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (421000)   

   
 1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยชมรมหิน  

หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 496,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยชมรมหิน หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน ขนำด
กว้ำง 5 เมตร ยำว 200 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 1,000 ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อ คสล.  
ขนำด Ø 1 เมตร ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดของ อบต.แก่งเสีย้น พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ ์    
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่57  หน้ำที ่164  
(กองช่ำง)   

          

   
 2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยไร่เอดริน  

(ต่อจำกเดิม) หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 500,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยไร่เอดริน (ต่อจำกเดิม) หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 275 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 1,100 ตำรำงเมตร ตำมแบบรูปและ
รำยกำรละเอียดของ อบต.แก่งเสีย้น พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ ์    
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตั ิและหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่85  หน้ำที ่178  
(กองช่ำง)   

          

   
 3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง บริเวณซอยฝำยเก็บน้ ำตรอกมะตูม  

หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 493,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรัง บริเวณซอยฝำยเก็บน้ ำตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตมู ต.แก่งเสี้ยน ขนำดกว้ำง  
5 เมตร ยำว 1,000 เมตร หนำ 0.30 เมตร หรือปริมำณลูกรังไมน่้อยกว่ำ 1,500 ลูกบำศก์เมตร ตำมแบบรูปและรำยกำร
ละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ ์    
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่96  หน้ำที ่182  
(กองช่ำง)   
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 4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำน 

นำงน้ ำฝน  ภูโต (ต่อจำกเดิม) หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 500,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้ำนนำงน้ ำฝน ภูโต (ต่อจำกเดมิ) หมู่ที ่7 บ้ำนท่ำดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 275 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 1,100 ตำรำงเมตร ตำม
แบบรูปและรำยกำรละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์    
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่160  หน้ำท่ี 213  
(กองช่ำง)   

          

   
 5. โครงกำรก่อสร้ำงหอถังเหล็กประปำ บริเวณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
จ ำนวน 296,000 บำท 

  

   

        เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงหอถังเหล็กประปำ บริเวณองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
ขนำดกว้ำง 12 ลูกบำศก์เมตร พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ ำประปำ ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดของ อบต.แก่งเสีย้น พร้อม
ป้ำยประชำสัมพันธ์     
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตั ิและหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่68  หน้ำที ่169  
(กองช่ำง)   

          
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (421100)      

   
 1. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

(กองคลัง) 
จ ำนวน 17,000 บำท 

  

   

       เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง) หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน  
ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอียดของ อบต.แก่งเสีย้น      
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่166  หน้ำท่ี 216 
(กองช่ำง)   
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แผนงานการเกษตร 
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แผนงานการเกษตร  (00320)   
 งานส่งเสริมการเกษตร  (00321) รวม 10,725 บาท   
  งบด าเนินงาน  (530000) รวม 10,725 บาท   
   ค่าใช้สอย  (532000) รวม 10,725 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (320300)     
    1. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้และพัฒนำด้ำนกำรเกษตร ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 10,725 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมรูแ้ละพัฒนำด้ำนกำรเกษตร ประจ ำปี 2563  โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรจดัเตรียมสถำนท่ีฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม คำ่วัสด ุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบตัร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณต์ำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม ค่ำของ
สมนำคณุในกำรดูงำน ค่ำอำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ที่จ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่12  หน้ำที ่114  
(ส ำนักปลัด)   
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แผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



~ 142 ~ 
 

แผนงานงบกลาง  (00410)   
 งบกลาง  (00411) รวม 9,221,293 บาท   
  งบกลาง  (510000) รวม 9,221,293 บาท   
   งบกลาง  (511000) รวม 9,221,293 บาท   
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300) จ านวน 51,144 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำย และคลอดบุตร ฯลฯ  
ตำม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง เงินเพิ่มค่ำครองชีพ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว ตำมสิทธิ 
ที่ได้รับตำมกฎหมำย 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 ำแหนง่ 
         4. พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ดูแลด็ก จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         5. พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสด ุจ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         6. พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตปิระกันสังคม พ.ศ. 2533  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง   
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันท่ี 22 มกรำคม 2557  
เรื่อง กำรจ่ำยเบี้ยประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง 
4) และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2557  
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 4,069 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำมพระรำชบัญญตัิเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2561 เพื่อให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำงท่ีประสบอันตรำย เจ็บป่วย ตำย หรือสูญหำย อันเนื่องมำจำกกำรท ำงำนให้แก่
นำยจ้ำง โดยค ำนวณในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงท้ังปี (มกรำคม – ธันวำคม)   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตปิระกันสังคม พ.ศ. 2533  
2) พระรำชบญัญัตเิงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง   
4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันท่ี 22 มกรำคม 2557  
เรื่อง กำรจ่ำยเบี้ยประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง 
5) และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2557  
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   

          
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (110700) จ านวน 6,500,000 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพื่อรองรบักำรจัดสวัสดิกำรให้แกผู่้สูงอำยุท่ีมีอำย ุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบีย้ยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ำยอตัรำเบี้ยยังชีพรำยเดือนแบบข้ันบันได เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพิ่มท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดด้ ำเนินกำรมำก่อนใช้ฐำนข้อมูลจ ำนวนผูสู้งอำยุตำม
ประกำศบญัชีรำยชื่อผู้มสีิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยกำร   
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เพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมลูจ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีได้บันทึกในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจำกประกำศบัญชีรำยชื่อฯ โดยด ำเนินกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุให้ถือปฏิบัตติำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจำ่ยเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่งพระรำชบญัญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561 เรื่อง กำรซักซ้อม 
แนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสรมิสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แกผู่้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแกผู่้ด้อยโอกำสทำงสังคม  
และโครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แกผู่้สูงอำย ุ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่15  หน้ำที ่121 
(ส ำนักปลัด) 

          
   เบี้ยยังชีพคนพิการ  (110800) จ านวน 2,016,000 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพื่อรองรบักำรจัดสวัสดิกำรเบีย้ควำมพิกำรให้แก่คนพิกำรที่มีสิทธิตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ที่ได้แสดง
ควำมจ ำนงโดยกำรขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตำมมตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อ
วันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมข้อ 18 (2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ด ำเนินกำรมำ
ก่อน โดยใช้ฐำนข้อมูลจ ำนวนคนพิกำรตำมประกำศบญัชีรำยชื่อผูม้สีิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 โดย
ค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยกำรเพิ่มขึ้นสำมปีย้อนหลัง และข้อมลูจ ำนวนคนพิกำรที่ได้บันทึกในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรฐำนข้อมลู
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำกประกำศบัญชีรำยชื่อ โดยด ำเนินกำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพกิำรให้ถือปฏิบัตติำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน  
มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ.2542 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561 เรื่อง กำรซักซ้อม 
แนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสรมิสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แกผู่้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแกผู่้ด้อยโอกำสทำงสังคม  
และโครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แกผู่้สูงอำย ุ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่16  หน้ำที ่121  
(ส ำนักปลัด)   

          
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (110900) จ านวน 100,000 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสงเครำะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทยไ์ดร้ับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้วและ
มีควำมเป็นอยูย่ำกจนหรือถูกทอดทิ้งขำดผู้อุปกำระดูแล ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มสีิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง12เดือน เป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติแผน
และขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ. 2542 และระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะหเ์พื่อกำรยังชีพของ   
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะหเ์พื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2561 เรื่อง กำรซักซ้อม 
แนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสรมิสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แกผู่้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแกผู่้ด้อยโอกำสทำงสังคม  
และโครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แกผู่้สูงอำย ุ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่17  หน้ำที ่121  
(ส ำนักปลัด) 

         
   ส ารองจ่าย  (111000) จ านวน 200,000 บาท   

   

          1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน 
ของประชาชนเป็นส่วนรวม และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบ 
สาธารณภัย เช่น ค่าอาหาร ค่าถุงยังชีพ ค่าจัดหาสิ่งของในการด ารงชีพเบื้องต้น ฯลฯ  จ านวน 10,000 บาท 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0313. 4/ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2545 เรื่อง กำรช่วยเหลือประชำชน 
กรณีเกิดสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณเพื่อช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตุลำคม 2560  
เรื่อง ประกำศกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ 
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2560  
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 
 
         2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน 
ของประชาชนเป็นส่วนรวม และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบ 
สาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ค่าดัดแปลงสถานที่ส าหรับเป็นที่พักชั่วคราว 
ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการจัดหาสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว ฯลฯ  จ านวน 190,000 บาท  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561   
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4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0313. 4/ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2545 เรื่อง กำรช่วยเหลือประชำชน 
กรณีเกิดสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณเพื่อช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภำพันธ ์2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตลุำคม 2560 เรื่อง ประกำศ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2560  
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่22  หน้ำท่ี 136  

          
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน  (111100)      

   
 1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน (สปสช.) 
จ ำนวน 81,000 บำท 

  

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของค่ำ 
บริกำรสำธำรณสุขท่ีได้รบัจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิ    
- เป็นไปตำมระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561  
2) ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำร
บริหำรจังหวัด เทศบำล และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรให้บรกิำรสำธำรณะ ลงวันท่ี 23  พฤศจิกำยน 2552 
3) ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑเ์พื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ ในระดับทอ้งถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่23  หน้ำที ่136  
(ส ำนักปลัด)   

          
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร จ ำนวน 100,000 บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจรำจร ที่ประชำชนได้รบัประโยชน์โดยตรง เช่น กำรทำส ีตีเส้น  
สัญญำณไฟจรำจร สำมเหลี่ยมหยดุตรวจ ป้ำยจรำจร กระจกโค้งจรำจร กระบองไฟจรำจร กรวยจรำจร แผงกั้นจรำจร  
แผงพลำสติกใส่น้ ำ เสำลม้ลุกจรำจร เสื้อจรำจร ยำงชะลอควำมเร็วรถ เป็นต้น   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตสิภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบญัญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4 ตุลำคม 2539 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณ 
และเบิกจำ่ยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง กำรตัง้งบประมำณและ 
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที ่172  หน้ำท่ี 219  
(กองช่ำง)   
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   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  (120100) จ านวน 169,080 บาท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยค ำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของประมำณกำรรำยรับทุกประเภทประจ ำป ีตำม
งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจำค และเงินอุดหนุน) ดังนี ้
         ประมำณกำรรำยรับ                          31,408,000  บำท 
         หัก  เงินอุดหนุน                              14,500,000  บำท 
         คงเหลือเงินส ำหรับค ำนวณส่งสมทบ       16,908,000  บำท 
         *อบต. จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1  =  16,908,000  x  1 %   =   169,080  บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบญัญัตบิ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 28 ลงวันท่ี 21 กรกฎำคม 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด)   
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ภาคผนวก 
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                            ภาคผนวก 
 

 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน สมัยสำมัญ  
             สมัยที่ 3 ประจ ำปี 2562 (ครั้งที่ 1/2562)  ลงวนัที่ 31 กรกฎำคม 2562 

 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ (ร่ำง) ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย         
                               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน สมัยสำมัญ  
             สมัยที่ 3 ประจ ำปี 2562 (ครั้งที่ 2/2562)  ลงวนัที่ 8 สิงหำคม 2562 

 ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ   
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

 
  

อำศัยอ ำนำจควำมตำมมำตรำ 87 วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มำตรำ 71 วรรคสำม  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด ๖ ข้อ ๓๙  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส ำเนำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมที่ได้รับ
อนุมัติให้ประกำศใช้แล้วไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งนำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอผู้เป็น
หัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอเพ่ือทรำบ ภำยในระยะเวลำไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันสิ้นสุดกำรประกำศ  โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชำชน
ทรำบ ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 

บัดนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี  ได้รับอนุมัติ
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63  จำกนำยอ ำเภอเมืองกำญจนบุรีแล้ว  ตำมหนังสืออ ำเภอเมือง
กำญจนบุรี ที่ กจ 0023.6/4234  ลงวันที่ 17 กันยำยน ๒๕61  และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ได้ลงนำม
บังคับใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕62  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561  ต่อไป   

    
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

 
   ประกำศ  ณ  วันที่  18  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕61 

 
         
           (นำยสมชำย  ฟักทอง)        

                                                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 

 

 

 
 
 



~ 150 ~ 
 

 
 

เอกสารประกอบ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
โทรศัพท์ / โทรสาร 034-510797 

 



~ 151 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประกอบแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 152 ~ 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการประกอบงานบริหารงานคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 153 ~ 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการประกอบแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 154 ~ 
 

 
 
 
 
 

โครงการประกอบแผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 155 ~ 
 

 
 
 
 
 

โครงการประกอบแผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 156 ~ 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการประกอบแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 157 ~ 
 

 
 
 
 
 

โครงการประกอบแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 158 ~ 
 

 
 
 
 
 

โครงการประกอบแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 159 ~ 
 

 
 
 
 
 

โครงการประกอบแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 160 ~ 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการประกอบแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 161 ~ 
 

 
 
 
 
 

โครงการประกอบแผนงานการเกษตร 
 
 


