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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี 

**************************** 
225  หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  ต าบลแก่งเสี้ยน 

 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
 

เบอร์โทรศัพท์   034-510797 
เบอร์โทรสาร    034-510524 

      
พื้นที่   

พื้นที่รับผิดชอบท้ังหมด 87.52 ตารางกิโลเมตร 
   
ประชากร   

ประชากรทั้งหมด 6,080 คน 
ชำย 2,973 คน 
หญิง 3,107 คน 

   
   
 ข้อมูล  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  2563 
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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
 

                  ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยนได้พิจำรณำอนุมัติข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น 

 

               บัดนี้ปรำกฏว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมจ ำเป็นต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมขึ้น  เนื่องจำก
มีรำยรับบำงประเภทเพ่ิมมำกขึ้น  ประกอบกับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีรำยรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมำณ
กำรรำยรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บำท  ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2        
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บำท          
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ

         เรื่อง     

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

       
 
 
 

        ของ 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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  บันทึกหลกัการและเหตุผล     

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 1,283,410 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงำนกำรศึกษำ 63,355 

  แผนงำนเคหะและชุมชน 305,800 
 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 25,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,181,280 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงำนงบกลำง 1,141,155 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 4,000,000 
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                 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

                อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวดักำญจนบุรี 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวดักำญจนบุรี 
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รายงานประมาณการรายจ่าย (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุร ี   จังหวัดกำญจนบุร ี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอ เมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 

         ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                

 
งานบริหารทั่วไป รวม 858,320 บาท 

  งบบุคลากร รวม 470,680 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 182,840 บาท 

   
เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 55,640 บำท 

    

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ดังนี ้
         1. นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล         จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 2 ต ำแหนง่   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
(ส ำนักปลัด) 

   

    

    

   
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 127,200 บำท 

    

เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ,  
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล , สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  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 ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนกุำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
(ส ำนักปลัด) 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 287,840 บาท 

   
เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 252,840 บำท 

    

เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำป ีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิที่ไดร้ับตำมกฎหมำย ดังนี ้
         1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. หัวหน้ำส ำนักปลัด                    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         3. นักวิชำกำรศึกษำ                     จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         4. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน      จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         5. นักพัฒนำชุมชน                      จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         6. นักทรัพยำกรบุคคล                  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบยีบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจำ่ยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที ่ที่ปฏิบัติงำนใหก้บัหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2)  
ลงวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559 
(ส ำนักปลัด) 

   

    

    

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 35,000 บำท 

    

เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง บริหำร อ ำนวยกำร  
ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  ดังนี ้
         1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. หัวหน้ำส ำนักปลัด                   จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบยีบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจำ่ยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บริหำรบุคคลทอ้งถิ่น (ฉบับที ่2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
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จ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี  เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ที่ปฏิบัติงำนให้กบัหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(ส ำนักปลัด) 

    
    

  งบด าเนินงาน รวม 305,640 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 255,640 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 255,640 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล และ
พนักงำนจ้ำง    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจำ่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวำคม  
2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวธิีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
3) หนังสือส ำนกังำน กจ., กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 5 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2550 
4) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ ์ 
2558 เร่ือง ประกำศ กจ., กท., และ ก.อบต. เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข  
และวิธกีำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557  
เร่ือง กำรด ำเนินกำรตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนสว่นท้องถิ่นให้เป็นรำยจำ่ยอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2557  
เร่ือง แนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี
แก่พนักงำนสว่นท้องถิ่น 
7) หนังสือส ำนักงำน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559 เร่ือง หำรือกำร 
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรพัฒนำเพื่อขอรับกำรประเมินปะสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร  
(ส ำนักปลัด) 

   

    
    

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ
กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรพัย์สินเองให้ปฏิบัติ 
ดังนี ้
      (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกคำ่ใช้สอย 
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      (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จ่ำยจำกคำ่วัสด ุ  
 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2561 เร่ือง  
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย 
วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2556 เร่ือง  
แนวทำงปฏบิัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน  
2558  เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจำ่ยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 

    

    

  งบลงทุน รวม 83,600 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 83,600 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน    

    1. โต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำด 123 x 67 x 75.3 ซม. จ ำนวน 5,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อโต๊ะท 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. 
         ไดร้ับมำตรฐำนผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำก
ไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เร่ือง กำร
ตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด) 

        

    2. เก้ำอ้ีส ำนักงำน ขนำด 60 (W) x 68 (D) x 95 (H) ซม. จ ำนวน 5,600 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 60 (W) x 68 (D) x 95 (H) ซม. 
จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 5,600 บำท  โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
- ที่น่ังปรับระดับ สูง-ต่ ำ ได ้ 
- เบำะหนัง 
- ขำอลูมิเนียม 
- มีที่พักแขนท้ังสองข้ำง 
         ไดร้ับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด 
เนื่องจำกไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
เร่ือง กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด) 

   

        

    3. ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. จ ำนวน 4,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. 

จ ำนวน 1 ตู้ รำคำ 4,000 บำท  โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
- ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.  
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- ผลิตจำกเหล็กคุณภำพด ีหนำ 0.6 มม. 
- บำนเลื่อนกระจก 2 ประต ูมือจับพลำสติกแบบฝัง พร้อมกุญแจลอ็ค  
- แผ่นชั้นวำงปรับระดับได ้2 แผ่น  
         ไดร้ับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด 
เนื่องจำกไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 เร่ือง กำร
ตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด) 

        

    4. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนำด 13,000 บีทียู จ ำนวน 23,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครือ่งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (รำคำรวมค่ำ
ติดตั้ง) ขนำด 13,000 บีทีย ูจ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 23,000 บำท  โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐำนและเฉพำะสังเขปตำมประกำศเกณฑม์ำตรฐำนครภุัณฑ ์ดังนี ้ 
     1. ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ .............. บีทียู 
     2. รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง 
     3. เครื่องปรับอำกำศที่มคีวำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 13,000 บีทียู 
ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร ์5 
     4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและ
หน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน  
     5. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร ์
     6. กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3) นอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำนควรพิจำรณำกำรจัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศท่ีมคี่ำประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 
     7. กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
         (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ ์ดังนี ้สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไมเ่กิน 15 เมตร  
     8. ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ (กรณีต้องกำรแสดงค่ำตดิตั้งแยกจำกรำคำ
เครื่องปรับอำกำศ) 
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         (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 เพื่อใช้ในกิจกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มถิุนำยน 2552  
เร่ือง กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด) 

        

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

    
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จ ำนวน 30,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2  

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะพืน้ฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญัญำณนำฬิกำได ้
ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคณุลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี ้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 GB หรือ 
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     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ  
Graphic Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลัก 
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด  
Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ 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 
         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจดัหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
เร่ือง กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 

        

    
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 16,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง 
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 8,000 บำท เป็นเงิน  
16,000 บำท  โดยคณุลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี ้ 
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- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเปน็ Printer , Copier , Scanner และ Fax ภำยใน
เครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จำกโรงงำน
ผู้ผลิต  
- มีควำมละเอียดในกำรพมิพ์ไม่นอ้ยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm)  
หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์สสี ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำตอ่นำท ี(ppm) หรือ  
5 ภำพต่อนำที (ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสดุไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 หรือ 600x1,200 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 BASE-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom      
         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำง
และคณุลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
เร่ือง กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัด) 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 423,490 บาท 

  งบบุคลากร รวม 223,250 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 223,250 บาท 

   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 216,250 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ ำป ีให้แก่พนกังำนส่วนต ำบล รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิที่ได้รบัตำม
กฎหมำย  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          
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบยีบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจำ่ยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี  เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ที่ปฏิบัติงำนให้กบัหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2)  
ลงวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 

   

        

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 7,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผูด้ ำรงต ำแหนง่ บริหำร อ ำนวยกำร 
ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  ดังนี ้
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง    จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบยีบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจำ่ยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี  เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ที่ปฏิบัติงำนให้กบัหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2)  
ลงวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(กองคลัง) 

        

  งบด าเนินงาน รวม 151,240 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 151,240 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 151,240 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล และ
พนักงำนจ้ำง    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจำ่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2559 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกีย่วกับหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธิีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
3) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 5 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2550 
4) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ ์
2558 เร่ือง ประกำศ กจ., กท., และ ก.อบต. เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข
และวิธกีำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เร่ือง กำร
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปแีกพ่นักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจำ่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2557 เร่ือง  
แนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
แก่พนักงำนสว่นท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

   

        

  งบลงทุน รวม 49,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 49,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน    

    1. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 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. 
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- ตู้เอกสำรเหล็กสูงบำนเปิดกระจก จัดเก็บเอกสำร 4 ช้ัน 
- ผลิตจำกเหล็กคุณภำพด ีหนำ 0.6 มม.  
- แผ่นชั้นปรับระดับได ้3 แผ่นส ำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสำร สมุดหนังสือ และของใช้ต่ำงๆ 
- บำนเปิดกระจก 2 ประต ูพร้อมกุญแจล็อค 
         ไดร้ับมำตรฐำนผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำก 
ไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
เร่ือง กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
(กองคลัง) 

        

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

    

        เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จัดซื้อตู้เหลก็บำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.  
จ ำนวน 1 ตู้ รำคำ 5,000 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  
         ไดร้ับมำตรฐำนผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำก
ไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
เร่ือง กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
(กองคลัง) 

        

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

    
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จ ำนวน 30,000 บำท 

    

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะพืน้ฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญัญำณนำฬิกำได้ 
ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคณุลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี ้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ  
Graphic Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลัก 
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด  
Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ 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 
         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจดัหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
เร่ือง กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

        

    
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 8,000 บำท 

    

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครือ่งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง 
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 8,000 บำท เป็นเงิน 16,000  
บำท โดยคณุลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำงและคณุลักษณะพื้นฐำนกำร
จัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเปน็ Printer , Copier , Scanner และ Fax ภำยใน
เครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จำกโรงงำน
ผู้ผลิต  
- มีควำมละเอียดในกำรพมิพ์ไม่นอ้ยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm)  
หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์สสี ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำตอ่นำท ี(ppm) หรือ  
5 ภำพต่อนำที (ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได ้
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสดุไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 หรือ 600x1,200 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 BASE-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้
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- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom     
         จัดซื้อตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำง
และคณุลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
เร่ือง กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
(กองคลัง) 

        

แผนงานการศึกษา 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 63,355 บาท 

  งบบุคลากร รวม 63,355 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 63,355 บาท 

   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 44,520 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ ำป ีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิที่ได้รบัตำม
กฎหมำย ดังนี ้
         1.  ครู   จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบยีบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจำ่ยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใชจ้่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำง 
กำรบริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเร่ือง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ที่ปฏิบัติงำนให้กบัหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2)  
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ลงวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2634 ลงวันที่ 9 กรกฎำคม  
2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28 มิถุนำยน 2562  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 

        

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 18,835 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตำมสิทธิที่ไดร้ับตำมกฎหมำย และตำม
กรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  ดังนี ้
         1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ  ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบยีบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏใน 
แผนอัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจำ่ยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง  
ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ที่ปฏิบัติงำนให้กบัหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2)  
ลงวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2634 ลงวันที่ 9 กรกฎำคม  
2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28 มิถุนำยน 2562  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส ำนักปลัด) 

   

        

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานไฟฟ้าถนน รวม 210,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

    
         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
กรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้    
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ยจำกค่ำใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ                           
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2561 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย 
วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2556 เร่ือง 
แนวทำงปฏบิัติเกี่ยวกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 
2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนุำยน 2559 เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะ 
ค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจำ่ยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 

        

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 10,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพ
ไม่คงทนถำวร หรือตำมปกตมิีอำยกุำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่น
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้ำ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรบัตรวจวงจรไฟฟ้ำ เครื่องประจไุฟ ฟิวส ์ 
เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์
ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร ์มูฟวิ่ง
คอยส์คอมเดนเซอร ์ขำหลอดฟลูออเรสเซนซ ์เบรกเกอร ์สำยอำกำศหรือเสำอำกำศ
ส ำหรับวิทย ุเครื่องรับโทรทัศน ์จำนรับสัญญำณดำวเทยีม ดอกล ำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้  
   (1) รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกต ิ   
   (3) รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง 
เป็นต้น 
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 

        

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 100,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในท่ีสำธำรณะ หรืออำคำร สถำนท่ีที่อยู่ใน
ควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อม
กัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ หมู่ที ่7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ฯลฯ        
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ ์2562 เร่ือง หลักเกณฑ์
และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุ และ
ค่ำสำธำรณูปโภค 
(กองช่ำง) 

   

        

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 55,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ
กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรพัย์สินเองให้ปฏิบัต ิ
ดังนี ้  
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    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ยจำกค่ำใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสด ุ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 16 มีนำคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2556  
เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเกีย่วกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน  
2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจำ่ยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 

        

   ค่าวัสด ุ รวม 5,000 บาท 

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 5,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดยุำนพำหนะและขนส่ง ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกตมิีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมำลัย สญัญำณไฟกระพริบ 
สัญญำณไฟฉุกเฉิน กรวยจำจร ยำงรถยนต ์น้ ำมันเบรก น๊อตและสกรู สำยไมล ์เพลำ  
ฟิล์มกรองแสง เบำะรถยนต ์เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต ์เบรก ครัช พวงมำลัย  
สำยพำนใบพัด หม้อน้ ำ แบตเตอรร์ี่ จำนจ่ำย ล้อ ถังน้ ำมัน ไฟเบรก อำจำจักรยำน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองข้ำงรถยนต ์กันชนรถยนต ์เข็มขัดนริภัย ฯลฯ รวมถึงรำยจ่ำย
ดังต่อไปนี ้    
   (1) รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกต ิ   
   (3) รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง 
เป็นต้น 
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(กองช่ำง) 

        

 งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 40,800 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 40,800 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 40,800 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร    

    
1. งำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภค-บริโภค  
ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

จ ำนวน 40,800 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำงำนตรวจสอบคุณภำพน้ ำอุปโภค-บรโิภค ภำยในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีที่เบกิจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ 
และค่ำสำธำรณูปโภค 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจำ่ยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 25,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ    

    2. โครงกำรมอบอุปกรณ์กีฬำให้แก่หมู่บ้ำน ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 25,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรมอบอุปกรณ์กฬีำให้แก่หมู่บ้ำน 
ประจ ำป ี2563 โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย วัสดุกีฬำ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดระยะเวลำที่จดัโครงกำร     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7)  
พ.ศ. 2562  
2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำร
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรรับเงิน กำรเบิกจำ่ยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และ
กำรตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2541 เร่ือง ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำนต่ำงๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2555 เร่ือง ซักซ้อมควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำนต่ำง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที่ 50  หน้ำที ่104 
(ส ำนักปลัด)  

   

        

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 681,280 บาท 

  งบบุคลากร รวม 114,280 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 114,280 บาท 

   เงินเดือนพนักงำน จ ำนวน 107,280 บำท 

    

     เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนรำยเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ ำป ีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล รวมถึงกำรเบิกเงินตำมสิทธิที่ไดร้ับตำมกฎหมำย ดังนี ้
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. นำยช่ำงโยธำ               จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติระเบยีบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจำ่ยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559  
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3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 
2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จำ่ยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ที่ปฏิบัติงำนให้กบัหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2)  
ลงวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559 
(กองช่ำง) 

        

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 7,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผูด้ ำรงต ำแหน่ง บริหำร อ ำนวยกำร  
ตำมสิทธิที่ได้รับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  ดังนี ้
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ ประกำศ และหนังสือสั่งกำร ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติระเบยีบบริหำรงำนบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมป ี(ปีงบประมำณ 2561 - 2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรำยจำ่ยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559  
3) หนังสือส ำนักงำน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง  
ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำร
บริหำรบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
5) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เร่ือง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
6) ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี  เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ที่ปฏิบัติงำนให้กบัหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2)  
ลงวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2559  
(กองช่ำง) 

   

        

  งบด าเนินงาน รวม 547,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 272,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 262,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็น 
         1. เงินประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง  
จ ำนวน 82,000 บำท   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจำ่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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2) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2559  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกีย่วกับหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธิีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
3) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 5 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2550 
4) หนังสือส ำนักงำน กจ., กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ ์ 
2558 เร่ือง ประกำศ กจ., กท., และ ก.อบต. เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข  
และวิธกีำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เร่ือง กำร
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำป ีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจำ่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2557 เร่ือง  
แนวทำงกำรเบิกจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
แก่พนักงำนสว่นท้องถิ่น 
7) หนังสือส ำนักงำน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559 เร่ือง หำรือกำร 
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรพัฒนำเพื่อขอรับกำรประเมินปะสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร  
        2. ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผูร้ับผดิชอบกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำร
บริหำรงำนพัสดุภำครัฐ อำทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมกำรซื้อหรือจำ้ง บุคคลหรือ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงที่ปรกึษำ บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงออกแบบ
หรือควบคุมก่อสร้ำง เงินตอบแทนเจำ้หน้ำทีใ่นกำรเลือกตั้ง ฯลฯ จ ำนวน 180,000 บำท   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรเบิกจำ่ยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร 
2) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธกีำรก ำหนดรำคำ
กลำงงำนก่อสร้ำง ลงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560  
3) ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์และอตัรำกำรเบิกจำ่ย
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผูร้ับผิดชอบกำรจัดซ้ือจัดจำ้งและกำรบรหิำรงำนพัสดุภำครัฐ  
ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2561  
(กองช่ำง) 

        

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 10,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนใหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล ตำมสิทธิทีไ่ด้รับตำมกฎหมำย    
- เป็นไปตำมระเบียบ  และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข้เพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจำ่ยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 
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   ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร    

    

2. งำนจ้ำงเหมำออกแบบจัดท ำแผนที่พื้นฐำนด้ำนภูมิศำสตร์จัดเก็บข้อมูล
เส้นทำงจรำจร ข้อมูลพื้นฐำนต่ำงๆ เพ่ือใช้งำนด้ำนผังเมืองและงำน
ประชำสัมพันธ์ของต ำบลแก่งเสี้ยน 

จ ำนวน 95,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำออกแบบจัดท ำแผนท่ีพื้นฐำนด้ำนภมูิศำสตร์จดัเก็บข้อมูล
เส้นทำงจรำจร ข้อมูลพื้นฐำนต่ำงๆ เพื่อใช้งำนด้ำนผังเมืองและงำนประชำสมัพันธ์ของ
ต ำบลแก่งเสี้ยน 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจำ่ยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กองช่ำง)    

   

        

   3. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกลู ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร ่(รำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ
เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตำ่งๆ) ค่ำธรรมเนียม 
ต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  
ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท ์ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจำ่ยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 
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   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ    

    1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบี้ยเลีย้งเดินทำง ค่ำพำหนะ 
ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนญุำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม  
สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร ฯลฯ     
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2029 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2548 เร่ือง กำร
ก ำหนดเทียบต ำแหน่งเพื่อประโยชน์ในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561  
เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 477 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ ์ 
2562 เร่ือง กำรเดินทำงไปเข้ำรับกำรฝกึอบรมกับสถำบันกำรศึกษำและหนว่ยงำนอื่นที่ไม่ได้ท ำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรกบักรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น          
(กองช่ำง)  

   

        

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 150,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ
กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรพัย์สินเองให้ปฏิบัติ 
ดังนี ้   
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ยจำกค่ำใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสด ุ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2561  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะ 
ค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2556   
เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเกีย่วกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
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6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจำ่ยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 

        

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะโดยสภำพไม่
คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษ
ขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเลก็ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอี้พลำสติก แปรงลบ
กระดำนด ำ ตรำยำง ขำตั้ง (กระดำนด ำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน แผนที ่พระบรมยำลักษณ ์ 
แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนกังำน หรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจำรำจรหรือแผ่นป้ำย
ต่ำงๆ มู่ลี ่ม่ำนปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นำฬิกำตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จ ำลอง กระเป๋ำ ตำชั่งขนำดเล็ก กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบ
ค ำผิด เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมกึ น้ ำหมึกพิมพ์ ฯลฯ  
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี ้  
   (1) รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
   (2) รำยจ่ำยเพื่อจดัหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกต ิ   
   (3) รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกบัค่ำวัสด ุเช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีคำ่ประกันภยั ค่ำติดตั้ง  
เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 
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  งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน    

    1. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 91.4 x 45.7 x 183 ซ.ม. 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  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
- ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อน แบบกระจก ทรงสูง ขนำด 91.4 x 45.7 x 183 ซม. 
- ตู้เอกสำรเหล็กสูงบำนเปิดกระจก จัดเก็บเอกสำร 4 ช้ัน 
- ผลิตจำกเหล็กคุณภำพด ีหนำ 0.6 ม.ม.  
- แผ่นชั้นปรับระดับได ้3 แผ่นส ำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสำร สมุดหนังสือ และของใช้ต่ำงๆ 
- บำนเปิดกระจก 2 ประต ูพร้อมกุญแจล็อค 
         ไดร้ับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด 
เนื่องจำกไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
เร่ือง กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
(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) ซ.ม.  
จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บำท รวมเป็น 7,000 บำท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
- มีพนักพิงสูง  
- ล้อเลื่อนปรับระดับได ้
- หุ้มหนัง PU  
- ขำโครเมี่ยมกันสนมิ 
- มีที่พักแขนท้ังสองข้ำง 
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         ไดร้ับมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม จัดซื้อโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด  
เนื่องจำกไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนักงำนประมำณ เพื่อใช้ในกิจกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ประมำณหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน  
2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
เร่ือง กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
(กองช่ำง) 

        

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 500,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 500,000  

   ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 500,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพยส์ิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ
กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย  ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรพัย์สินเองให้ปฏิบัต ิ
ดังนี ้   
    (1) ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จำ่ยจำกค่ำใช้สอย 
    (2) ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยส์ินให้จ่ำยจำกค่ำวัสด ุ
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 16 มีนำคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค   
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม  
2556 เร่ือง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2556  
เร่ือง แนวทำงปฏิบัติเกีย่วกับรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
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6) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน  
2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2559  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จำ่ยในกำรประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ในลักษณะค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรด ำเนินกำรจำ้งเอกชนและกำรเบิกจำ่ยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่ำง) 

        

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 1,141,155 บาท 

  งบกลาง รวม 1,141,155 บาท 

   งบกลาง รวม 1,141,155 บาท 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 600,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพื่อรองรบักำรจัดสวัสดิกำรให้แกผู่้สูงอำยุท่ีมีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ำยอัตรำเบีย้ยังชีพรำย
เดือนแบบข้ันบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร
ตำมข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะหเ์พื่อกำรยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ด ำเนินกำรมำกอ่นใช้ฐำนข้อมูล
จ ำนวนผู้สูงอำยตุำมประกำศบญัชีรำยชื่อผู้มสีิทธิรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สงูอำยุ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยกำรเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมลู
จ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีได้บันทึกในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจำกประกำศบัญชีรำยชื่อฯ โดยด ำเนินกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวง มหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจำ่ยเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกีย่วข้อง เป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกจิถ่ำยโอน มำตรำ 
16 แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบยีบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยขุององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 เร่ือง 
กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุน
กำรจัดสวัสดกิำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงกำรสร้ำงหลักประกนัรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ 
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที่ 15  หนำ้ที่ 121 
(ส ำนักปลัด) 
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   เบี้ยยังชีพคนพิกำร จ ำนวน 300,000 บำท 

    

         เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพื่อรองรบักำรจัดสวัสดิกำรเบีย้ควำมพิกำรให้แก่คนพิกำรที่มีสิทธิ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ที่ได้แสดงควำมจ ำนงโดยกำรขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแล้ว ตำมมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 25  
พฤศจิกำยน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร
ตำมข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะหเ์พื่อกำรยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ด ำเนินกำรมำกอ่น โดยใช้ฐำนข้อมูล
จ ำนวนคนพิกำรตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพกิำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 โดยค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยกำรเพิ่มขึ้นสำมปีย้อนหลัง และข้อมลู
จ ำนวนคนพิกำรที่ไดบ้ันทึกในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจำกประกำศบัญชีรำยชื่อ โดยด ำเนินกำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร
ให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน  
มำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญตัิก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ พ.ศ.2542 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยหลักเกณฑ์กำรจำ่ยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561 เร่ือง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคม
ให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำง
สังคม และโครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 8 มิถุนำยน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที่ 16  หน้ำที ่121  
(ส ำนักปลัด) 

   

        

   ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 201,155 บำท 

    

         1. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภัยเกดิขึน้ หรือบรรเทำปัญหำ
ควำมเดือนร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม และในกำรช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย เช่น ค่ำอำหำร ค่ำถุงยังชีพ ค่ำจัดหำสิ่งของ
ในกำรด ำรงชีพเบื้องต้น ฯลฯ   
         2. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภัยเกดิขึน้ หรือบรรเทำปัญหำ
ควำมเดือนร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม และในกำรช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัย เช่น ค่ำวัสดซุ่อมแซมหรอืก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย
ประจ ำ ค่ำดัดแปลงสถำนท่ีส ำหรบัเป็นท่ีพักช่ัวครำว ค่ำใช้จ่ำยที่ส่วนรำชกำรจัดหำ
สำธำรณูปโภคในท่ีพักช่ัวครำว ฯลฯ   
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- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยวธิีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ. 2543 
3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
4) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0313. 4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2545 เร่ือง กำร
ช่วยเหลือประชำชน กรณีเกิดสำธำรณภยัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำง
กำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ ์2560  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีกำรปฏิบัติส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัยตำมพระรำชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั  
พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560  
เร่ือง ประกำศกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เร่ือง หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน  
2560 เร่ือง แนวทำงปฏิบัติในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2562  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น           
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล ำดับที่ 22  หน้ำที ่136  
(ส ำนักปลัด) 

        

   เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 40,000 บำท 

    

        เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)  
ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  โดยค ำนวณตั้ง
จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของประมำณกำรรำยรับทุกประเภทประจ ำป ีตำมงบประมำณ
รำยจ่ำยทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจำค และเงินอุดหนุน) ดังนี ้
         ประมำณกำรรำยรับ                          4,000,000  บำท 
         หัก  เงินอุดหนุน                                          -   บำท 
         คงเหลือเงินส ำหรับค ำนวณส่งสมทบ       4,000,000   บำท 
         *อบต. จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1  =  4,000,000  x  1 %   =   40,000  บำท 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21  
กรกฎำคม 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2562  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส ำนักปลัด)    

   

        


