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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
 

                     บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะ
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำร
คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้   

 1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
    ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมสีถำนะกำรเงิน  ดังนี ้

   1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 35,461,909.54 บำท 
    1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 7,899,144.09 บำท 
    1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 9,667,093.20 บำท 
    1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่ำย จ ำนวน 2 โครงกำร รวม 5,876,800.00 บำท 

   1.1.5 รำยกำรกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 
   1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน 0.00 บำท 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  ณ  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

   2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 49,285,489.04 บำท ประกอบด้วย       
    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 106,143.56 บำท 

   หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน 17,150,619.96 บำท 
   หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน จ ำนวน 93,778.76 บำท 
   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน          271,935.07 บำท 

   หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 
   หมวดภำษีจดัสรร จ ำนวน 16,493,006.35 บำท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 15,073,247.29 บำท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 3,807,752.00 บำท 
  2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 32,778,742.90 บำท ประกอบด้วย 
   งบกลำง จ ำนวน 7,880,513.00 บำท 
   งบบุคลำกร จ ำนวน 7,430,295.00 บำท 
   งบด ำเนินงำน จ ำนวน 6,337,134.00 บำท 
   งบลงทุน จ ำนวน 370,100.00 บำท 
   งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 1,469,385.59 บำท 
   งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 18,000.00 บำท 

  2.4 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จ ำนวน 3,864,852.00 บำท 
  2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ จ ำนวน 6,337,134.00 บำท 
  2.6 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทนุส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 4,675,000.00 บำท 
  2.7 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท 
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                             ค าแถลงงบประมาณ 

                       ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

                     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
                 อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 

1. รายรับ 
 รายรับจริง ปี 2563  ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565  

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภำษีอำกร 106,143.56 137,900.00 79,400.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 17,150,619.96 17,328,200.00 21,070,000.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน 190,536.81 160,500.00 100,500.00 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 271,935.07 103,100.00 121,200.00 

หมวดรำยได้จำกทนุ 0.00 20,000.00 8,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 17,719,235.40 17,749,700.00 21,379,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภำษีจัดสรร 16,493,006.35 16,350,300.00 16,346,400.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,493,006.35 16,350,300.00 16,346,400.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,073,247.29 15,000,000.00 15,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,073,247.29 15,000,000.00 15,000,000.00 

รวม 49,285,489.04 49,100,000.00 52,725,500.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2563 ประมาณการ ปี 2564 ประมาณการ ปี 2565 
จ่ายจากงบประมาณ 

  งบกลำง 7,880,513.00 9,517,125.00 10,717,426.00 

  งบบุคลำกร 7,430,295.00 8,117,220.00 8,532,640.00 
  งบด ำเนินงำน 15,610,449.31 25,300,326.00 28,951,434.00 

  งบลงทุน 370,100.00 4,933,329.00 3,318,600.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,469,385.59 1,212,000.00 1,205,400.00 
  งบรำยจ่ำยอื่น 18,000.00 20,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 32,778,742.90 49,100,000.00 52,725,500.00 
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  บันทึกหลกัการและเหตุผล     

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 9,756,468 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 323,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงำนกำรศึกษำ 3,043,666 
  แผนงำนสำธำรณสุข 555,220 

  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 590,320 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 21,409,000 

  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 85,000 

  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 150,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 6,075,400 

  แผนงำนกำรเกษตร 20,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงำนงบกลำง 10,717,426 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                  52,725,500 
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                 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

                อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 
 

       แผนงานงบกลาง 

           งาน 
งบกลาง รวม  

งบ   
     
 งบกลาง 10,717,426 10,717,426 

     งบกลำง 10,717,426 10,717,426 

  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    งาน 

งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ งานบริหารงานคลัง 
งานควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน 
รวม 

งบ 
  

    

งบบุคลากร 3,464,940 385,980 2,081,100 180,720 6,112,740 

    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 1,447,920 0 0 0 1,447,920 

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,017,020 385,980 2,081,100 180,720 4,664,820 

งบด าเนินงาน 2,948,228 196,000 370,000 0 3,514,228 

    ค่ำตอบแทน 296,350 36,000 76,000 0 408,350 

    ค่ำใช้สอย 1,782,878 160,000 194,000 0 2,136,878 

    ค่ำวัสดุ 455,000 0 70,000 0 525,000 

    ค่ำสำธำรณูปโภค 414,000 0 30,000 0 444,000 
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งบลงทุน 0 0 83,000 46,500 129,500 

    ค่ำครุภัณฑ์ 0 0 83,000 46,500 129,500 

รวม 6,413,168 581,980 2,534,100 227,220 9,756,468 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

               งาน 

งานเทศกิจ 
งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
งานจราจร รวม 

งบ 
  

    

งบด าเนินงาน 198,000 55,000 30,000 283,000 

    ค่ำใช้สอย 198,000 10,000 0 208,000 

    ค่ำตอบแทน 0 20,000 0 20,000 

    ค่ำวัสดุ 0 25,000 30,000 55,000 

งบเงินอุดหนุน 0 40,000 0 40,000 

    เงินอุดหนุน 0 40,000 0 40,000 

รวม 198,000 95,000 30,000 323,000 

 
แผนงานการศึกษา 

             งาน 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

งบ 
  

    

งบบุคลากร 392,700 500,760 893,460 

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 392,700 500,760 893,460 
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งบด าเนินงาน 10,000 1,135,206 1,145,206 

    ค่ำใช้สอย 10,000 474,975 484,975 

    ค่ำวัสดุ 0 590,231 590,231 

    ค่ำสำธำรณูปโภค 0 70,000 70,000 

งบลงทุน 0 9,600 9,600 

    ค่ำครุภัณฑ์ 0 9,600 9,600 

งบเงินอุดหนุน 0 995,400 995,400 

    เงินอุดหนุน 0 995,400 995,400 

รวม 402,700 2,640,966 3,043,666 

 
แผนงานสาธารณสุข 

               งาน 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 

งบ 
  

    

งบบุคลากร 180,720 0 0 180,720 

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 180,720 0 0 180,720 

งบด าเนินงาน 0 98,000 150,000 248,000 

    ค่ำใช้สอย 0 98,000 0 98,000 

    ค่ำตอบแทน 0 0 120,000 120,000 

    ค่ำวัสดุ 0 0 30,000 30,000 

งบลงทุน 46,500 0 0 46,500 
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    ค่ำครุภัณฑ์ 46,500 0 0 46,500 

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 0 80,000 

    เงินอุดหนุน 0 80,000 0 80,000 

รวม 227,220 178,000 150,000 555,220 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

             งาน 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสังคม

สงเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคมและสงัคม

สงเคราะห ์
รวม 

งบ 
  

    

งบบุคลากร 379,320 0 379,320 

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 379,320 0 379,320 

งบด าเนินงาน 186,000 20,000 206,000 

    ค่ำตอบแทน 42,000 0 42,000 

    ค่ำใช้สอย 144,000 20,000 164,000 

งบเงินอุดหนุน 0 5,000 5,000 

    เงินอุดหนุน 0 5,000 5,000 

รวม 565,320 25,000 590,320 
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แผนงานเคหะและชมุชน 
               งาน 

งานสวนสาธารณะ 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 

งบ 
  

    

งบด าเนินงาน 0 21,341,000 30,000 21,371,000 

    ค่ำใช้สอย 0 21,221,000 30,000 21,251,000 

    ค่ำวัสดุ 0 120,000 0 120,000 

งบลงทุน 38,000 0 0 38,000 

    ค่ำครุภัณฑ์ 38,000 0 0 38,000 

รวม 38,000 21,341,000 30,000 21,409,000 

 
แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

           งาน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 
รวม  งบ 

  
     
 งบเงินอุดหนุน 85,000 85,000 

     เงินอุดหนุน 85,000 85,000 

 รวม 85,000 85,000 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

           งาน 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม  
งบ 

  
     
 งบด าเนินงาน 150,000 150,000 

     ค่ำใช้สอย 150,000 150,000 

 รวม 150,000 150,000 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
             งาน 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 
งบ 

  

    

งบบุคลากร 966,400 0 966,400 

    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 966,400 0 966,400 

งบด าเนินงาน 1,360,000 654,000 2,014,000 

    ค่ำตอบแทน 341,000 0 341,000 

    ค่ำใช้สอย 309,000 474,000 783,000 

    ค่ำวัสดุ 110,000 180,000 290,000 

    ค่ำสำธำรณูปโภค 600,000 0 600,000 

งบลงทุน 745,000 2,350,000 3,095,000 

    ค่ำครุภัณฑ์ 745,000 2,300,000 3,045,000 

    ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 0 50,000 50,000 

รวม 3,071,400 3,004,000 6,075,400 
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แผนงานการเกษตร 

           งาน 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม  
งบ 

  
     
 งบด าเนินงาน 20,000 20,000 

     ค่ำใช้สอย 20,000 20,000 

 รวม 20,000 20,000 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

               โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มำตรำ 71  จึงตรำข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน และ
โดยอนุมัติของนำยอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี        

 
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่ำ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   

 
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป    

 
ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 52,725,500 บำท  

 

ข้อ 4 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 52,725,500 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้    

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 9,756,468 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 323,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ 3,043,666 
  แผนงำนสำธำรณสุข 555,220 
  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 590,320 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 21,409,000 
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 85,000 
  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 150,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 6,075,400 
  แผนงำนกำรเกษตร 20,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงำนงบกลำง 10,717,426 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น      52,725,500 

 
ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น  0  บำท  ดังนี้  

    งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวดักำญจนบุรี 

           
  

รายรับจริง ประมาณการ 

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

หมวดภาษีอากร             

     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 460,366.89 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 60,394.61 20,515.97 4,000.00 -87.50 % 500.00 

     ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 0.00 64,542.59 118,900.00 -49.54 % 60,000.00 

     ภำษีป้ำย 25,098.00 21,085.00 15,000.00 26.00 % 18,900.00 

รวมหมวดภาษีอากร 545,859.50 106,143.56 137,900.00     79,400.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต            

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 2,163.10 2,017.60 1,000.00 -50.00 % 500.00 

     ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย 3,279,333.00 17,092,192.00 17,280,000.00 20.40 % 20,805,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 3,900.00 % 200,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 0.00 0.00 2,000.00 -95.00 % 100.00 

     ค่ำธรรมเนียมค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ 2,010.00 20.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

     ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิท ำรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดล้อม 0.00 0.00 500.00 -80.00 % 100.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 860.00 180.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

     ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 100.00 % 25,500.00 

     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 11,440.00 10,000.00 -80.00 % 2,000.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำควำมผิดกฎหมำยจัดระเบียบกำรจอดรถ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
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     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยโรคพิษสุนัขบ้ำ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับผู้กระท ำควำมผิดกฎหมำยทะเบียนพำณิชย์ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 1,500.00 22,270.36 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่ำปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 15,000.00 7,500.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 5,300.00 5,000.00 1,000.00 300.00 % 4,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ี
เกิน 200 ตำรำงเมตร 

0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,316,166.10 17,150,619.96 17,328,200.00     21,070,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

     ดอกเบี้ย 91,735.84 190,536.81 160,000.00 -37.50 % 100,000.00 

     รำยได้จำกทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 91,735.84 190,536.81 160,500.00     100,500.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             

     ค่ำจ ำหน่ำยเศษของ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00 

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 4.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 172,500.00 269,500.00 100,000.00 20.10 % 120,100.00 

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 7,190.00 2,435.07 3,000.00 -83.33 % 500.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 179,694.00 271,935.07 103,100.00     121,200.00 

หมวดรายได้จากทุน             

     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 0.00 0.00 20,000.00 -60.00 % 8,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 20,000.00     8,000.00 
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หมวดภาษีจัดสรร             

     ภำษีรถยนต์ 458,268.37 480,683.76 430,000.00 6.07 % 456,100.00 

     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 9,025,210.03 8,509,254.24 8,330,000.00 0.00 % 8,330,000.00 

     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,521,253.05 2,505,581.84 2,700,000.00 0.00 % 2,700,000.00 

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 88,106.80 146,295.71 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ภำษีสรรพสำมิต 5,161,881.08 4,523,737.03 4,700,000.00 0.00 % 4,700,000.00 

     ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่ำภำคหลวงแร่ 62,591.69 62,277.26 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 52,576.21 56,422.51 40,000.00 0.00 % 40,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 75,307.00 208,254.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 0.00 500.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ภำษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,445,194.23 16,493,006.35 16,350,300.00     16,346,400.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 14,248,346.71 15,073,247.29 15,000,000.00 0.00 % 15,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,248,346.71 15,073,247.29 15,000,000.00     15,000,000.00 

รวมทุกหมวด 35,826,996.38 49,285,489.04 49,100,000.00     52,725,500.00 

 
 
 

 



~ 22 ~ 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวดักำญจนบุรี 

 

           ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,725,500 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 79,400 บาท 

  ภำษีบ ำรุงท้องที ่ จ ำนวน        500 บำท 
  ประมำณรำยรับจำกกำรมำช ำระลูกหนีภ้ำษีบ ำรุงท้องที่ ป ี2556,2558,2559,2560      

  
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง      จ ำนวน 60,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับ ตำมหนังสือแจ้งประเมินภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 ตำมหนังสือที่ มท 0808.3/465 ลว. 17 กุมภำพันธ์ 2563  

  
ภำษีป้ำย      จ ำนวน 18,900 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ      

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 21,070,000 บาท 

  
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสรุำ      จ ำนวน 500 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับต่ ำกว่ำปีที่ผำ่นมำ      

  ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย      จ ำนวน 20,805,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย      จ ำนวน 200,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ      

  
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรบัรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสม
อำหำร 

จ ำนวน 100 บำท 

  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร     จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับต่ ำกว่ำปีที่ผำ่นมำ      

  
ค่ำธรรมเนียมค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ควบคุม     จ ำนวน 100 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับคำดวำ่จะได้รับ      

  
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคณุภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  จ ำนวน 500 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับต่ ำกว่ำปีที่ผำ่นมำ      

  
ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้มสีิทธิท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จ ำนวน 100 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพำณิชย ์      จ ำนวน 500 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับต่ ำกว่ำปีที่ผำ่นมำ      

  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครรับเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  จ ำนวน 25,500 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับตำมหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564       

  ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ      จ ำนวน 2,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับต่ ำกว่ำปีที่ผำ่นมำ      

  ค่ำปรับผู้กระท ำควำมผดิกฎหมำยจัดระเบียบกำรจอดรถ  จ ำนวน 100 บำท 
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  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก  จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง 

จ ำนวน 100 บำท 

  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข      จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยโรคพษิสุนัขบ้ำ   จ ำนวน 100 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและขอ้บังคับท้องถิ่น  จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับผู้กระท ำควำมผดิกฎหมำยทะเบียนพำณิชย ์ จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ      จ ำนวน 5,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำปรับอื่น ๆ      จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   จ ำนวน 10,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  จ ำนวน 15,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  จ ำนวน 4,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ      

  
ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนท่ีจ ำหนำ่ยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว หรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร      

จ ำนวน 200 บำท 

  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคมุอำคำร      จ ำนวน 500 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ         
  ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ      จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ         

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,500 บาท 

  ดอกเบี้ย จ ำนวน 100,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับต่ ำกว่ำปีที่ผำ่นมำ      

  รำยได้จำกทรัพยส์ินอ่ืน ๆ จ ำนวน 500 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 121,200 บาท 

  ค่ำจ ำหน่ำยเศษของ      จ ำนวน 500 บำท 
  ค่ำจ ำหน่ำยเศษของ      

  
เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้      จ ำนวน 100 บำท 
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    ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง      จ ำนวน  120,100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำรำยรับปีที่ผำ่นมำ         
  รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ ำนวน 500 บำท 
  ประมำณกำรรำยต่ ำกว่ำปีที่ผำ่นมำ      

 หมวดรายได้จากทุน รวม 8,000 บาท 
  ค่ำขำยทอดตลำดทรัพยส์ิน      จ ำนวน 8,000 บำท 

  
ประมำณกำรรำยรับต่ ำกว่ำปีที่ผำ่นมำ      

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,346,400 บาท 

  
ภำษีรถยนต ์      จ ำนวน  456,100  บำท 

    ประมำณกำรรำยรับสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ      

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

    ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

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

  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 50,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  
ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 4,700,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้   จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  
ค่ำภำคหลวงแร ่ จ ำนวน 50,000 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม จ ำนวน 40,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ  จ ำนวน 20,000 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับต่ ำกว่ำปีที่ผำ่นมำ      

  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล      จ ำนวน 100 บำท 
  ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      

  
ภำษีจัดสรรอื่นๆ จ ำนวน 100 บำท 

    ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,000,000 บาท 

  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       จ ำนวน 15,000,000 บำท 

    ประมำณกำรรับรำยเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ      
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                 รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุร ี   จังหวัดกำญจนบุร ี

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

  งบกลาง             

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 48,312 46,995 49,968 4.32 % 52,128 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,022 1,940 2,107 -0.33 % 2,100 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 5,392,700 5,802,700 6,182,700 20.59 % 7,455,600 

    เบี้ยยังชีพควำมพิกำร 1,458,200 1,595,400 1,663,600 17.14 % 1,948,800 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 58,000 58,500 60,000 20 % 72,000 

    เงินส ำรองจ่ำย 19,670 2,040 766,936 -73.92 % 200,000 

    รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน             

      เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 0 100 % 754,508 

      1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติระดับท้องถิ่นในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน (สปสช.) 80,118 123,858 169,050 -100 % 0 

      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติระดับท้องถิ่นในพื้นที่องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน (สปสช.) 0 0 0 100 % 232,290 

    เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 151,100 249,080 682,000 -100 % 0 

รวมงบกลาง 7,210,122 7,880,513 9,576,361     10,717,426 

รวมงบกลาง 7,210,122 7,880,513 9,576,361     10,717,426 

รวมงบกลาง 7,210,122 7,880,513 9,576,361     10,717,426 
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รวมแผนงานงบกลาง 7,210,122 7,880,513 9,576,361     10,717,426 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

งานบริหารทั่วไป             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 487,152 514,080 514,080 -100 % 0 

    ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 514,080 

    ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 40,008 42,120 42,120 0 % 42,120 

    ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 40,008 42,120 42,120 0 % 42,120 

    ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

    ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนกุำรสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 763,200 763,200 763,200 0 % 763,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,416,768 1,447,920 1,447,920     1,447,920 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 2,038,980 2,167,620 2,346,060 -44.26 % 1,307,700 

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 210,000 210,000 210,000 0 % 210,000 

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 418,920 428,400 450,120 6.6 % 479,820 

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 35,220 31,020 24,900 -21.69 % 19,500 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,703,120 2,837,040 3,031,080     2,017,020 

รวมงบบุคลากร 4,119,888 4,284,960 4,479,000     3,464,940 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,600 0 267,760 1.34 % 271,350 

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 900 1,250 0 100 % 20,000 

    ค่ำเช่ำบ้ำน 66,000 72,000 72,060 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร             
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      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจำ้งประจ ำ 0 0 0 100 % 5,000 

      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 29,800 17,100 4,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 101,300 90,350 343,820     296,350 

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร             

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 27,915 0 1,481,119 -35.66 % 952,998 

      1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ท ำกำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 0 136,800 0 0 % 0 

      1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ท ำควำมสะอำดบริเวณที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 130,800 0 0 0 % 0 

      10. งำนจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 0 176,550 0 0 % 0 

      11. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำนขับรถยนต์ 54,000 0 0 0 % 0 

      11. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 16,055 0 0 % 0 

      12. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนพัฒนำชุมชน 54,000 0 0 0 % 0 

      12. งำนจ้ำงเหมำบริกำรผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้โรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) 0 29,440 0 0 % 0 

      2. งำนจ้ำงเหมำบริกำร ดูแลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ สวนหย่อมและต้นไม้ บริเวณองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน         0 224,420 0 0 % 0 

      
2. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ดูแลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ สวนหย่อม และต้นไม้ บริเวณองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลแก่งเส้ียน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 

108,000 0 0 0 % 0 

      3. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนคนงำนทั่วไป 0 71,360 0 0 % 0 

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

      4. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนเจ้ำหนำ้ที่บันทึกขอ้มูล  108,000 108,000 0 0 % 0 

      5. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยนกัพัฒนำชุมชน 54,000 0 0 0 % 0 

      5. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยนกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน 0 108,000 0 0 % 0 

      6. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยเจำ้พนกังำนพัฒนำชุมชน 0 108,000 0 0 % 0 

      6. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยนกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน 108,000 0 0 0 % 0 

      7. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนนักจัดกำรงำนทั่วไป  0 108,000 0 0 % 0 

      8. โครงกำรรับวำรสำร หนังสือพิมพ์รำยวัน 12,180 0 0 0 % 0 
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      8. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนพนักงำนขบัรถยนต์ 0 108,000 0 0 % 0 

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

    รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 6,200 32,500 50,000 -40 % 30,000 

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  87,485 54,417 94,000 -100 % 0 

      3. โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562    7,020 0 0 0 % 0 

      3. โครงกำรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเส้ียน  0 0 49,950 -100 % 0 

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

      
5. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี 
ประจ ำป ี2562     

40,000 0 0 0 % 0 

      8. โครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 26,960 12,565 0 0 % 0 

      
9. โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี 
ประจ ำป ี2563 

0 26,180.27 0 0 % 0 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 0 0 0 100 % 459,545 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0 100 % 50,000 

      ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 0 0 100 % 70,000 

      โครงกำรฝึกอบรมกรรมกำรประจ ำหนว่ยเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 120,335 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 172,000.88 113,549.32 220,000 -54.55 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 1,109,375.88 1,438,651.59 1,831,019     1,782,878 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส ำนักงำน 97,724 49,999 60,000 0 % 60,000 

    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,804 13,310 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 1,950 78,340 38,424 56.15 % 60,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 228,744.8 202,711 230,000 8.7 % 250,000 

    วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ 0 0 0 100 % 5,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 28,600 52,400 50,000 20 % 60,000 
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รวมค่าวัสดุ 372,822.8 396,760 440,000     455,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่ำไฟฟ้ำ 262,313.8 269,910.15 311,187 -3.59 % 300,000 

    ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ 4,246.31 4,375.23 12,000 -58.33 % 5,000 

    ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ 5,512.1 3,451.58 10,000 -70 % 3,000 

    ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 85,257.6 87,472.5 110,000 -9.09 % 100,000 

    ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้ง 0 0 0 100 % 6,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 357,329.81 365,209.46 443,187     414,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,940,828.49 2,290,971.05 3,021,450     2,948,228 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน             

      
1. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนดิแขวน  ขนำด 44,000 บีทียู  จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 53,300 บำท  
โดยจัดซื้อตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนักงบประมำณ และมีคุณลักษณะพื้นฐำนและเฉพำะสังเขป 
ตำมประกำศเกณฑ์มำตรฐำนครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเส้ียน 

0 0 53,300 -100 % 0 

      1. โต๊ะท ำงำนเหล็กพรอ้มกระจก ขนำด 123 x 67 x 75.3 ซม.  0 5,000 0 0 % 0 

      2. เก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 60 (W) x 68 (D) x 95 (H) ซม. 0 5,600 0 0 % 0 

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

      3. โต๊ะเอนกประสงค์  ขนำด ก.45 x ย.180 x ส.75  ซม. จ ำนวน 10 ตัว 15,000 0 0 0 % 0 

      4. เก้ำอี้พลำสติค ขนำด ก.480 x ย.510 x ส.810 มม. จ ำนวน 100 ตัว 27,000 0 0 0 % 0 

      4. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนำด 13,000 บีทียู 0 23,000 0 0 % 0 

      5. ชุดรับแขก (โซฟำ 3 ที่นั่ง 1 ตัว  โซฟำ 1 ที่นั่ง 2 ตัว  โต๊ะกลำง 1 ตัว) จ ำนวน 2 ชุด  17,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่             

      1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จ ำวน 1 เครื่อง 41,500 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว             

      1. ผ้ำม่ำนหน้ำตำ่งและประตูพร้อมอุปกรณ์ ขนำด 1.50 x 1.50 เมตร จ ำนวน 5 ชุด , ขนำด 0.96 x 2.08 เมตร จ ำนวน 2 ชุด 11,000 0 0 0 % 0 
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, ขนำด 0.92 x 1.90 เมตร จ ำนวน 1 ชุด , ขนำด 3.76 x 0.92 เมตร จ ำนวน 1 ชุด 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)  0 30,000 0 0 % 0 

      1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2 จ ำนวน 1 เครื่อง  30,000 0 0 0 % 0 

      2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ ำนวน 1 เครื่อง  7,900 0 0 0 % 0 

      2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 0 15,000 0 0 % 0 

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

      5. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง  8,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) 0 0 60,000 -100 % 0 

      เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 0 30,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 158,800 82,600 113,300     0 

รวมงบลงทุน 158,800 82,600 113,300     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร             

      
1. อุดหนุนโครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิำรร่วมในกำรช่วยเหลอืประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ ำเภอเมือง
กำญจนบุร ี  

0 0 40,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000     0 

  งบรายจ่ายอื่น             

  รายจ่ายอื่น             

    รำยจ่ำยอื่น             

      1. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรให้บริกำรประชำชนของ อบต.แก่งเส้ียน 0 18,000 20,000 -100 % 0 

      1. โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรประชำชนของ อบต.แก่งเส้ียน 18,000 0 0 0 % 0 

รวมรายจ่ายอื่น 18,000 18,000 20,000     0 
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รวมงบรายจ่ายอื่น 18,000 18,000 20,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไป 6,237,516.49 6,676,531.05 7,673,750     6,413,168 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 385,980 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     385,980 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     385,980 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่ำเช่ำบ้ำน 0 0 0 100 % 36,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     36,000 

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร             

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 100 % 144,000 

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0 100 % 7,000 

      ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000 

      โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น 0 0 0 100 % 1,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     160,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     196,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0     581,980 

งานบริหารงานคลัง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
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    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 1,527,101 1,616,280 1,743,600 5.23 % 1,834,740 

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 176,400 183,480 194,520 5.06 % 204,360 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,745,501 1,841,760 1,980,120     2,081,100 

รวมงบบุคลากร 1,745,501 1,841,760 1,980,120     2,081,100 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,500 15,600 158,320 -100 % 0 

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,400 8,900 10,000 100 % 20,000 

    ค่ำเช่ำบ้ำน 0 0 12,000 200 % 36,000 

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร             

      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจำ้งประจ ำ 0 0 0 100 % 20,000 

      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 22,850 18,650 19,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 47,750 43,150 199,320     76,000 

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร             

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,600 0 0 0 % 0 

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 100 % 144,000 

      1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยเจำ้หนำ้ที่จัดเก็บรำยได้  0 108,000 0 0 % 0 

      1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยเจำ้หนำ้ที่จัดเก็บรำยได้ 62,700 0 0 0 % 0 

      2. งำนจ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษ ี 0 4,160 0 0 % 0 

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

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  117,888 22,668 80,000 -100 % 0 

      2. โครงกำรส ำรวจและน ำเข้ำขอ้มูลเพื่อรองรับกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 0 320,000 0 0 % 0 
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2. โครงกำรอบรม แนวทำงกำรจัดซ้ือจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดุ  
ส ำหรับผู้บริหำรและผูป้ฎิบัติงำน เพื่อรองรับพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

92,796 0 0 0 % 0 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0 100 % 15,000 

      ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 13,450 10,100 15,000 33.33 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 288,434 464,928 269,000     194,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส ำนักงำน 37,250.2 44,553.4 40,000 0 % 40,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,800 29,950 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 68,050.2 74,503.4 70,000     70,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 9,396 20,922.6 20,000 50 % 30,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,396 20,922.6 20,000     30,000 

รวมงบด าเนินงาน 413,630.2 603,504 558,320     370,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน             

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

      1. เก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด W 64 x D 78 x H 112-120 ซม.  จ ำนวน 1 ตัว 5,500 0 0 0 % 0 

      1. จัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็ก พร้อมกระจก  ขนำด 123(W) x 67(D) x 75.3(H) ซม. 0 0 5,300 -100 % 0 

      1. ตูเ้อกสำรเหล็กบำนเล่ือน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90x 45 x 185 ซม.  0 6,000 0 0 % 0 

      2. เก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 91 x 47 x 69 x 60 ซม.  จ ำนวน 1 ตัว 3,000 0 0 0 % 0 

      2. ตู้เอกสำร 2 บำนเปิด มือจบัเขำควำย ขนำด 91.4(W) x 45.7(D) x 183(H) ซม. 0 0 12,000 -100 % 0 

      3. เก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 61(W) x 70(D) x 93(H) ซม.  0 0 3,500 -100 % 0 

      3. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเล่ือน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 90 x 45 x 185 ซม.  จ ำนวน 1 หลัง  5,000 0 0 0 % 0 
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      4. ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.  จ ำนวน 1 หลัง  4,000 0 0 0 % 0 

      5. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนดิแขวน ขนำด 40,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง 50,400 0 0 0 % 0 

      เก้ำอี้ปฏบิัติงำน 0 0 0 100 % 3,500 

      เครื่องท ำลำยเอกสำร แบบตัดตรง 0 0 0 100 % 30,000 

      ตู้เก็บเอกสำร 0 0 0 100 % 12,000 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)  0 30,000 0 0 % 0 

      1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 0 0 30,000 -100 % 0 

      1. อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ ำนวน 1 เครื่อง  700 0 0 0 % 0 

      2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 0 7,500 0 0 % 0 

      2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 0 0 7,500 -100 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) 0 0 0 100 % 30,000 

      เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 0 0 0 100 % 7,500 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 68,600 47,500 58,300     83,000 

   รวมงบลงทุน 68,600 47,500 58,300     83,000 

   รวมงานบริหารงานคลัง 2,227,731.2 2,492,764 2,596,740     2,534,100 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน       

 งบบุคลากร       

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

  เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,720 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     180,720 

   รวมงบบุคลากร 0 0 0     180,720 

 งบลงทุน       

 ค่าครุภัณฑ์       

  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       



~ 35 ~ 
 

   เก้ำอี้ปฏิบัติงำน 0 0 0 100 % 2,500 

   โต๊ะปฏิบัติงำน 0 0 0 100 % 6,500 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 0 0 0 100 % 30,000 

   เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 0 100 % 7,500 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     46,500 

   รวมงบลงทุน 0 0 0     46,500 

   รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     227,220 

   รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,465,247.69 9,169,295.05 10,270,490     9,756,468 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

งานเทศกิจ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร             

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 100 % 198,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     198,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     198,000 

รวมงานเทศกิจ 0 0 0     198,000 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 6,400 10,000 100 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 0 6,400 10,000     20,000 

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             
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      1. โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2562   345 0 0 0 % 0 

      2. โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี พ.ศ.2562    4,000 0 0 0 % 0 

      2. โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี พ.ศ.2564 0 0 724 -100 % 0 

      
3. โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

0 0 40,000 -100 % 0 

      3.โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน รุ่นที่ 2 ประจ ำป ี2562    118,300 0 0 0 % 0 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0 100 % 2,000 

      ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000 

รวมค่าใช้สอย 122,645 0 40,724     10,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุเครื่องแต่งกำย 0 0 0 100 % 5,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 59,000 0 10,000 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 59,000 0 10,000     25,000 

รวมงบด าเนินงาน 181,645 6,400 60,724     55,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

      อุดหนุนองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลลำดหญ้ำ 0 0 0 100 % 40,000 

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร             

      2. โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิำรจิตอำสำภยัพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 51,964.29 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 51,964.29 0     40,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 51,964.29 0     40,000 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 181,645 58,364.29 60,724     95,000 

งานจราจร             

  งบด าเนินงาน             
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  ค่าวัสดุ             

    วัสดุจรำจร 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     30,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     30,000 

รวมงานจราจร 0 0 0     30,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 181,645 58,364.29 60,724     323,000 

แผนงานการศึกษา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 392,700 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     392,700 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     392,700 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0 100 % 5,000 

      ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     10,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     10,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 0     402,700 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 397,280 263,520 324,280 -6.78 % 302,280 
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    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 142,800 170,275 187,200 6.03 % 198,480 

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 16,620 4,580 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 556,700 438,375 511,480     500,760 

รวมงบบุคลากร 556,700 438,375 511,480     500,760 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร             

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 100 % 108,000 

      1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 0 96,000 0 0 % 0 

      
1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนท ำควำมสะอำด บริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่ง
เส้ียน 

48,000 0 0 0 % 0 

      2. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 1,500 101,000 -100 % 0 

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 9,000 20,000 -100 % 0 

      
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2562) 

324,700 0 0 0 % 0 

      10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 7,900 0 0 0 % 0 

      10. โครงกำรหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้ำง สร้ำงสำยใยรักครอบครัว  0 0 93,200 -100 % 0 

      
2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน (รำยหัว) ประจ ำปี 2562)  

120,700 0 0 0 % 0 

      
2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563) 

0 226,920 0 0 % 0 

      
2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2564) 

0 0 279,300 -100 % 0 

      
3. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน  
(รำยหัว) ประจ ำปี 2563)  

0 85,000 0 0 % 0 

      3. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 0 0 96,900 -100 % 0 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน (รำยหัว) ประจ ำปี 2564)  

      
3. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือเรียน) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่ง
เส้ียน   

5,800 0 0 0 % 0 

      
4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปี 2563) 

0 6,800 0 0 % 0 

      
4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปี 2564) 

0 0 6,400 -100 % 0 

      
4. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน) ส ำหรบัศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งเส้ียน  

5,800 0 0 0 % 0 

      
5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563)  

0 6,800 0 0 % 0 

      
5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2564)  

0 0 6,400 -100 % 0 

      
5. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำเครื่องแบบนักเรียน) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน  

8,700 0 0 0 % 0 

      
6. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน  

12,470 0 0 0 % 0 

      
6.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563)  

0 10,200 0 0 % 0 

      
6.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2564) 

0 0 9,600 -100 % 0 

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

      
7.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2563)  

0 14,620 0 0 % 0 

      
7.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบรหิำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2564)  

0 0 13,760 -100 % 0 

      8. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำป ี2564 0 0 3,000 -100 % 0 

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

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0 100 % 10,000 

      ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 
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โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน (รำยหวั) ประจ ำปี 2565) 

0 0 0 100 % 69,700 

      
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2565) 

0 0 0 100 % 210,945 

      
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2565) 

0 0 0 100 % 17,630 

      
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2565) 

0 0 0 100 % 12,300 

      
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำป ี2565) 

0 0 0 100 % 8,200 

      
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรสนับสนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปี 2565) 

0 0 0 100 % 8,200 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 699,150 456,840 649,560     474,975 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส ำนักงำน 19,872 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 0 0 100 % 565,231 

    ค่ำอำหำรเสริม (นม) 596,579.96 544,154.7 599,749 -100 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,300 0 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 619,751.96 544,154.7 624,749     590,231 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่ำไฟฟ้ำ 54,214.9 70,174.61 70,000 -14.29 % 60,000 

    ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 5,036.27 6,644.7 20,000 -50 % 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 59,251.17 76,819.31 90,000     70,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,378,153.13 1,077,814.01 1,364,309     1,135,206 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             
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    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน             

      เก้ำอี้ปฏบิัติงำน 0 0 0 100 % 9,600 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     9,600 

รวมงบลงทุน 0 0 0     9,600 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร             

      
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)ประจ ำป ี2563) 

0 767,700 0 0 % 0 

      
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)ประจ ำป ี2564) 

0 0 1,032,000 -100 % 0 

      
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรอำหำรกลำงวนัส ำหรับโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน) ประจ ำป ี
2562 

1,021,240 0 0 0 % 0 

      อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน 0 0 0 100 % 995,400 

รวมเงินอุดหนุน 1,021,240 767,700 1,032,000     995,400 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,021,240 767,700 1,032,000     995,400 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,956,093.13 2,283,889.01 2,907,789     2,640,966 

รวมแผนงานการศึกษา 2,956,093.13 2,283,889.01 2,907,789     3,043,666 

แผนงานสาธารณสุข             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,720 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     180,720 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     180,720 

  งบลงทุน             
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  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน             

      เก้ำอี้ปฏบิัติงำน 0 0 0 100 % 2,500 

      โต๊ะปฏิบัติงำน 0 0 0 100 % 6,500 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) 0 0 0 100 % 30,000 

      เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 0 0 0 100 % 7,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     46,500 

รวมงบลงทุน 0 0 0     46,500 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0     227,220 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 93,408 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 93,408     0 

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      
1. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำณศำสตรำจำรย ์ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ 
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลกัษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ประจ ำปี 2564 

0 0 61,420 -100 % 0 

      
1. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำณศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี ประจ ำปี 2562 

68,460 0 0 0 % 0 

      
1. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำณศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจำ้น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตตยิรำช
นำร ีประจ ำปี 2563 

0 64,030 0 0 % 0 

      
2. โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตำมโครงกำรปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบำ้ ตำมพระปณิธำณ
ศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟำ้จุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกมุำรี ประจ ำปี 2562 

5,775 0 0 0 % 0 

      2. โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบำ้ ตำม 0 0 10,413 -100 % 0 
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พระปณิธำณศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟำ้จุฬำภรณวลยัลักษณ์ อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำร ีประจ ำปี 2564 

      
2. โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบำ้ ตำม
พระปณิธำณศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจำ้ฟำ้จุฬำภรณวลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ประจ ำป ี2563 

0 5,955 0 0 % 0 

      3. โครงกำรคัดแยกขยะ พิทกัษ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 0 10,097 0 0 % 0 

      3. โครงกำรคัดแยกขยะ พิทกัษ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ 2564 0 0 10,070 -100 % 0 

      4. โครงกำรแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน 9,397 0 0 0 % 0 

      4. โครงกำรเยำวชนแก่งเส้ียนสดใส ห่ำงไกลยำเสพติด ประจ ำปีพ.ศ.2563 0 19,819 0 0 % 0 

      5. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม สืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ประจ ำป2ี563   0 20,000 0 0 % 0 

      6. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ กำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี ประจ ำปี 2563 0 20,000 0 0 % 0 

      7. โครงกำรรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ ำปี 2563   0 87,305.7 0 0 % 0 

      โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนสำธำรณสุข 0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมปณิธำนศำสตรำจำรย์ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี ประจ ำปี 2565 

0 0 0 100 % 70,000 

      
โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
ปณิธำนศำสตรำจำรย ์ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟำ้จุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำชนำรี ประจ ำป ี2565 

0 0 0 100 % 8,000 

รวมค่าใช้สอย 83,632 227,206.7 81,903     98,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 0 10,000 -100 % 0 

    วัสดุอื่น 0 0 3,626 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 0 13,626     0 

รวมงบด าเนินงาน 83,632 227,206.7 188,937     98,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

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

    ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์             

      เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟรำเรด จ ำนวน 3 เครื่องๆ ละ 3,500 บำท รวมเป็น 10,500 บำท 0 0 10,500 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 128,500     0 

รวมงบลงทุน 0 0 128,500     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน             

      1. เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  80,000 0 0 0 % 0 

      1.เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 0 0 80,000 -100 % 0 

      โครงกำรตำมแนวทำงพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 0 0 0 100 % 80,000 

รวมเงินอุดหนุน 80,000 0 80,000     80,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 0 80,000     80,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 163,632 227,206.7 397,437     178,000 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 120,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     120,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     30,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     150,000 

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0     150,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 163,632 227,206.7 397,437     555,220 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 379,320 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     379,320 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     379,320 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่ำเช่ำบ้ำน 0 0 0 100 % 42,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     42,000 

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร             

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 100 % 144,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     144,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     186,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0     565,320 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      
1. โครงกำรประชำสัมพันธแ์ละรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร เคลื่อนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แก่งเส้ียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  

4,830 0 0 0 % 0 

      โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 4,830 0 0     20,000 
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รวมงบด าเนินงาน 4,830 0 0     20,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์             

      1. โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 5,000 0 0 0 % 0 

      1. โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 0 5,000 0 0 % 0 

      1. โครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 0 0 5,000 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนองค์กรกำรกุศล             

      อุดหนุนส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี 0 0 0 100 % 5,000 

รวมเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000     5,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000     5,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 9,830 5,000 5,000     25,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 9,830 5,000 5,000     590,320 

แผนงานเคหะและชุมชน             

งานไฟฟ้าและประปา             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 320,014.6 200,000 196,217 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 320,014.6 200,000 196,217     0 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 8,217.6 10,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 8,217.6 10,000     0 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่ำไฟฟ้ำ 538,384.65 752,771.75 0 0 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 538,384.65 752,771.75 0     0 
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รวมงบด าเนินงาน 858,399.25 960,989.35 206,217     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร             

      1. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยอินเลิฟ หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน  0 249,039.29 0 0 % 0 

      2. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยหลังวัดเนินพระงำม หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน 0 112,368.19 0 0 % 0 

      3. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยเขำคอก (จุดที ่1) หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 0 126,468.65 0 0 % 0 

      4. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยเขำคอก (จุดที ่2) หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 0 73,886.71 0 0 % 0 

      5. โครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณซอยบ้ำนนำยน้ ำวน หนูขำว หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 0 47,964.89 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 609,727.73 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 609,727.73 0     0 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 858,399.25 1,570,717.08 206,217     0 

งานสวนสาธารณะ             

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว             

      เครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง 0 0 0 100 % 38,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     38,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0     38,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0     38,000 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร             

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 17,250,600 22.78 % 21,181,000 
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      3. งำนจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอย 0 9,002,480 0 0 % 0 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 0 9,002,480 17,250,600     21,221,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 0 308,500 -87.03 % 40,000 

    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 20,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 60,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 308,500     120,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่ำไฟฟ้ำ 199,926.89 0 0 0 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 199,926.89 0 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 199,926.89 9,002,480 17,559,100     21,341,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง             

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

0 0 2,400,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,400,000     0 

รวมงบลงทุน 0 0 2,400,000     0 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 199,926.89 9,002,480 19,959,100     21,341,000 

งานบ าบัดน้ าเสีย             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร             

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 18,220 -17.67 % 15,000 
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    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      โครงกำรคลองสวยน้ ำใส ประจ ำปีงบประมำณ 2565 0 0 0 100 % 5,000 

      โครงกำรฟื้นฟูและบ ำบัดน้ ำเสียในครัวเรือน 0 0 0 100 % 5,000 

      โครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 18,220     30,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 18,220     30,000 

รวมงานบ าบัดน้ าเสีย 0 0 18,220     30,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,058,326.14 10,573,197.08 20,183,537     21,409,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

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

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

      2. โครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัวโดยศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปี 2562 33,500 0 0 0 % 0 

      3. โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและกลุ่มสตรี 0 0 43,268 -100 % 0 

      3. โครงกำรส่งเสริมศูนย์ยุติควำมรุนแรงในครอบครัวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน ประจ ำปี 2562  5,830 0 0 0 % 0 

      6. โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและกลุ่มสตรี 0 29,302 0 0 % 0 

      7. โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพพัฒนำเยำวชนและกลุ่มสตรี 29,998 0 0 0 % 0 

      8. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมน ำใจ ศีลธรรมน ำชีวิต 39,630 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 250,033.5 29,302 43,268     0 

รวมงบด าเนินงาน 250,033.5 29,302 43,268     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             
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    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร             

      3. โครงกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชน อำยไุม่เกิน 13 ปี ครั้งที่ 1 อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 2562 25,000 0 0 0 % 0 

      อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจังหวัดกำญจนบุรี (ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดกำญจนบุรี) 0 0 0 100 % 25,000 

      อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี 0 0 0 100 % 60,000 

รวมเงินอุดหนุน 25,000 0 0     85,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 0 0     85,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 275,033.5 29,302 43,268     85,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 275,033.5 29,302 43,268     85,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             

งานกีฬาและนันทนาการ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      2. โครงกำรมอบอุปกรณ์กีฬำใหแ้ก่หมูบ่ำ้น ประจ ำปี 2562 19,430 0 0 0 % 0 

      2. โครงกำรมอบอุปกรณ์กีฬำใหแ้ก่หมูบ่ำ้น ประจ ำปี 2563 0 24,760 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 19,430 24,760 0     0 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุกีฬำ 0 0 7,480 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 0 7,480     0 

รวมงบด าเนินงาน 19,430 24,760 7,480     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร             

      3. โครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลเยำวชนต้ำนภัยยำเสพติด อำยุไม่เกิน 13 ปี อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 2563 0 34,993.57 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 34,993.57 0     0 
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รวมงบเงินอุดหนุน 0 34,993.57 0     0 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 19,430 59,753.57 7,480     0 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      1. โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2563 0 0 150,000 -100 % 0 

      
2. โครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิม
พระชนมพรรษำ 67 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2562 

49,000 0 0 0 % 0 

      3. โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2561 150,000 0 0 0 % 0 

      4. โครงกำรสงกรำนต์สมำนฉันท์ส ำรำญสุข ประจ ำปี 2562 148,351.35 0 0 0 % 0 

      
5. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ำอยูห่ัวมหำวิชรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสมหำมงคล พระรำชพธิีบรม
รำชำภิเษก 

37,000 0 0 0 % 0 

      7. โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2562 0 150,000 0 0 % 0 

      โครงกำรสงกรำนต์สมำนฉันท์ส ำรำญสุข 0 0 0 100 % 150,000 

รวมค่าใช้สอย 384,351.35 150,000 150,000     150,000 

รวมงบด าเนินงาน 384,351.35 150,000 150,000     150,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 384,351.35 150,000 150,000     150,000 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 403,781.35 209,753.57 157,480     150,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 614,760 637,800 681,060 5.39 % 717,800 

    เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

    ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 3,900 -100 % 0 
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    ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 178,200 185,400 198,480 4.09 % 206,600 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 834,960 865,200 925,440     966,400 

รวมงบบุคลากร 834,960 865,200 925,440     966,400 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 258,800 265,850 392,270 -49.01 % 200,000 

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0 1,000 0 % 1,000 

    ค่ำเช่ำบ้ำน 75,000 108,000 117,000 2.56 % 120,000 

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร             

      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจำ้งประจ ำ 0 0 0 100 % 20,000 

      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 800 0 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 334,600 373,850 510,270     341,000 

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร             

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 100 % 144,000 

      1. งำนจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลธรรมดำ ปฏิบัติงำนเจ้ำหนำ้ที่ธุรกำร  108,000 108,000 0 0 % 0 

      
2. งำนจ้ำงเหมำออกแบบจัดท ำแผนที่พืน้ฐำนด้ำนภูมิศำสตร์จัดเก็บขอ้มูลเส้นทำงจรำจร ข้อมูลพิ้นฐำนต่ำงๆ เพื่อใช้งำนด้ำนผัง
เมืองและงำนประชำสัมพันธข์องต ำบลแก่งเส้ียน 

0 95,000 0 0 % 0 

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

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 35,120 36,636 10,000 -100 % 0 

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0 100 % 5,000 

      ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 112,509.84 70,316 50,000 200 % 150,000 

รวมค่าใช้สอย 255,629.84 309,952 209,000     309,000 
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  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส ำนักงำน 11,358 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 0 10,000 100 % 20,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 12,720.2 30,000 33.33 % 40,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,120 0 20,000 50 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 16,478 12,720.2 80,000     110,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่ำไฟฟ้ำ 0 0 770,000 -22.08 % 600,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 770,000     600,000 

รวมงบด าเนินงาน 606,707.84 696,522.2 1,569,270     1,360,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส ำนักงำน             

      1. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเล่ือน แบบกระจก ทรงสูงขนำด 91.4 x 45.7 x 183 ซม. 0 12,000 0 0 % 0 

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

      2. โต๊ะท ำงำนเหล็กพรอ้มกระจก ขนำด 123 (W) x 67 (D) x 75.3 (H) cm.  จ ำนวน 1 ตัว  4,200 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง             

      
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด  1  ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ  2,400  ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110  
กิโลวัตต์ขับเคลื่อน  2  ล้อ แบบมีช่องวำ่งด้ำนหลังคนขับ (Cab) 

0 0 0 100 % 715,000 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 0 0 7,500 -100 % 0 

      1. อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ ำนวน 1 เครื่อง  700 0 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,900 19,000 7,500     745,000 

รวมงบลงทุน 4,900 19,000 7,500     745,000 
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,446,567.84 1,580,722.2 2,502,210     3,071,400 

งานก่อสร้าง             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร             

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0 0 100 % 264,000 

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

      ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0 0 100 % 5,000 

      ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 797,500 540,500 463,535 -56.85 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 797,500 540,500 463,535     474,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุก่อสร้ำง 0 0 0 100 % 100,000 

    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 20,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 60,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     180,000 

รวมงบด าเนินงาน 797,500 540,500 463,535     654,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง             

      รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค พรอ้มกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ ชนิด 6 ล้อ 0 0 0 100 % 2,300,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     2,300,000 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร             

      1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศำลำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเส้ียน หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก  99,000 0 0 0 % 0 
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ต.แก่งเส้ียน 

    ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค             

      1. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยไร่ปำล์ม หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน 0 0 312,000 -100 % 0 

      1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยห้วยยำยเตียง (ต่อจำกทำงเดิม) หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  498,000 0 0 0 % 0 

      1. โครงกำรเจำะบ่อบำดำล บริเวณบ้ำนนำยเอี่ยม  หนูขำว หมู่ที ่6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  0 115,000 0 0 % 0 

      10. โครงกำรขยำยเขตระบบประปำหมูบ่้ำน บริเวณสนำมกีฬำบ้ำนทำ่ดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ต.แก่งเส้ียน 0 0 22,000 -100 % 0 

      
11. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบำ้นนำงสำวพันธภิำ  จินดำรัตน์  หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

0 0 54,000 -100 % 0 

      12. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบำ้นนำงค ำนึง  ลับแล  หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำดินสอพอง ต.แก่งเส้ียน 0 0 98,000 -100 % 0 

      
13. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อเหลีย่ม ชนิดหลำยชอ่ง บริเวณล ำห้วยไร่ปำล์ม หมู่ที่ 4 
บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน 

0 0 485,000 -100 % 0 

      14. โครงกำรเจำะบ่อน้ ำบำดำล บริเวณบ้ำนนำยประเสริฐ  ชนะเลิศ หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 0 0 145,000 -100 % 0 

      15. เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 0 0 200,000 -100 % 0 

      
16. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบำ้นนำงมำลัย  ปลูกฝัง (ต่อจำกเดิม) หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

0 0 217,000 -100 % 0 

      
2. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. พร้อมฝำปิดรำงระบำยน้ ำ บริเวณบ้ำนนำยสมัย แช่มเล็ก หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

0 106,000 0 0 % 0 

      
2. โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และหูชำ้งคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ ำ บริเวณซอยบ้ำนหนองจอก หมู่ที่ 5  
บ้ำนหนองจอก ต. แก่งเส้ียน   

58,000 0 0 0 % 0 

      
3. โครงกำรย้ำยหอถังเหล็ก (รูปทรงถว้ยแชมเปญ) จำกบำ้นนำงเสมอ เอยีงอ่อน ไปยัง บ้ำนนำงประภยั เล่ำศิลป์ หมู่ที ่6  
บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน   

237,000 0 0 0 % 0 

      4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบำ้นสำมหลัง หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน   0 0 254,619 -100 % 0 

      4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง (ต่อจำกทำงเดิม) หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แกง่เส้ียน  495,000 0 0 0 % 0 

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

41,000 0 0 0 % 0 

      6. โครงกำรเจำะบ่อบำดำล บริเวณบ้ำนนำยวัลลภ แป้นเขียว หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน   148,000 0 0 0 % 0 

      7. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเขำตำบวั หมู่ที ่6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  242,500 0 0 0 % 0 

      7. โครงกำรขยำยเขตระบบประปำหมู่บำ้น บริเวณซอยไร่เอดริน หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 0 0 45,000 -100 % 0 
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      8. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำยตรอกมะตูม-หนองปลวก หมู่ที่ 6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แกง่เส้ียน  200,500 0 0 0 % 0 

      8. โครงกำรเจำะบ่อบำดำล บริเวณบ้ำนนำยธน ูขวญัโต หมู่ที ่6 บ้ำนตรอกมะตมู ต.แก่งเส้ียน 0 0 118,000 -100 % 0 

      9. โครงกำรเจำะบ่อบำดำล บริเวณบ้ำนนำยสมชำต ิ สุทธิพงศ์เกียรติ์ หมู่ที่ 6 บำ้นตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 0 0 118,000 -100 % 0 

      โครงกำรเจำะบ่อบำดำล บริเวณบ้ำนนำยพิง ล ำดวน หมู่ที ่5 บ้ำนหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  0 0 310,500 -100 % 0 

      โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ บริเวณบ้ำนนำงรำนี  เอี่ยมสะอำด หมู่ที ่6 บ้ำนตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 0 0 22,000 -100 % 0 

    ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)             

      เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,019,000 221,000 2,401,119     50,000 

รวมงบลงทุน 2,019,000 221,000 2,401,119     2,350,000 

รวมงานก่อสร้าง 2,816,500 761,500 2,864,654     3,004,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,263,067.84 2,342,222.2 5,366,864     6,075,400 

แผนงานการเกษตร             

งานส่งเสริมการเกษตร             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             

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

      โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนเกษตรกร 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 5,500 0 0     20,000 

รวมงบด าเนินงาน 5,500 0 0     20,000 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 5,500 0 0     20,000 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รำยจ่ำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ             
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      1. โครงกำรธนำคำรน้ ำใต้ดิน 10,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 10,000 0 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 10,000 0 0     0 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 0 0     0 

รวมแผนงานการเกษตร 15,500 0 0     20,000 

รวมทุกแผนงาน 25,002,278.65 32,778,742.9 49,100,000     52,725,500 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี   จังหวัดกำญจนบุรี 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,725,500 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 10,717,426 บาท 

  
งบกลาง รวม 10,717,426 บาท 

   
งบกลาง รวม 10,717,426 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 52,128 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกันสังคม ในอัตรำรอ้ยละห้ำของค่ำจ้ำงพนกังำนจ้ำง ตำม

พระรำชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ และหนังสอืกรมส่งเสริมกำร
ปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถนุำยน 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 2,100 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงินทดแทน ในอัตรำรอ้ยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง ตำม

พระรำชบัญญัตเิงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 7,455,600 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเพื่อรองรับกำรจัดสวัสดกิำรให้แก่ผู้สูงอำยุที่มอีำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจำ่ยเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ไว้แลว้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิผู้สูงอำยุ พ.ศ.2546 , ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงนิสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ , หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2561 และตำม
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที ่121 ล ำดับ 15 (ส ำนักปลัด) 

      

   
เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 1,948,800 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเพื่อรองรับกำรจัดสวัสดกิำรเบ้ียควำมพิกำรให้แก่คนพิกำรทีม่ีสิทธิตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนด เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงนิสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบ้ียควำมพกิำรให้คนพิกำรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม  
, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.6/ว 5360 , หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2561  
และตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที ่121 ล ำดับ 16 (ส ำนกัปลัด) 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิสนับสนนุกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์แกผู่้ป่วยเอดสท์ี่แพทย์ได้รับรอง
และท ำกำรวินจิฉัยแลว้และมีควำมเป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดทิ้งขำดผู้อุปกำระดูแล ไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได ้ตำมบัญชีรำยชื่อที่ไดร้ับอนมุัติจำกผู้บริหำรทอ้งถิน่  เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ.2546 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
เพื่อกำรยังชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
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ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที ่3 กรกฎำคม 2563 , หนังสือกรมสง่เสริม 
กำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที ่5 กรกฎำคม 2561 และตำม 
แผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที ่121 ล ำดับ 17 (ส ำนักปลัด) 

   
เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉกุเฉินที่มเีหตุสำธำรณภัยเกิดขึน้ หรือกรณีป้องกนัและยับย้ังก่อนเกิด
สำธำรณภัย หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย หรือกรณฉีุกเฉนิบรรเทำปัญหำควำมเดือนรอ้นของ
ประชำชนเป็นส่วนรวมได ้เช่น กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำอทุกภัย น้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัย ไฟป่ำและหมวกควัน เป็นต้น เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562  
, พระรำชบัญญตัิก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542, พระรำชบัญญัติป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550, พระรำชบัญญตัิกำร 
สำธำรณสขุ พ.ศ.2535 , พระรำชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ่ พ.ศ.2558 , ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขอองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 , หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 และตำมแผนพฒันำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที ่136 ล ำดับ 22 (ส ำนักปลัด) 

      

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 754,508 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)  ตำมพระรำช 
บัญญัติบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2500 โดยค ำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำรอ้ยละ 2 
ของประมำณกำรรำยรับทกุประเภทประจ ำปี ตำมงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป (ยกเว้นพนัธบัตร 
เงินกู ้เงินทีม่ีผู้อทุิศให้/เงนิบริจำค และเงินอุดหนนุ) ดังนี ้
         ประมำณกำรรำยรับ                          52,725,500  บำท 
         หัก  เงินอุดหนุน                              15,000,000  บำท 
         คงเหลือเงนิส ำหรับค ำนวณส่งสมทบ       37,725,000  บำท 
  *อบต. จ่ำยในอัตรำรอ้ยละ 2 = 37,725,000 x 2 %  = 754,510 บำท 
           หักเงนิสมทบส่วนที่เกิน = 754,510 - 2 = 754,508 บำท 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.2500 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ , ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิม่เติม , กฎกระทรวงกำรหักเงนิจำกประมำณกำรรำยรับในงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี สมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรทอ้งถิน่ พ.ศ.2563 , หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.5/ ว 6038 ลงวันที ่7 ตุลำคม 2560 , หนังสือ
ส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น  
ที ่มท 0808.5/ว 31 ลงวันที ่21 ตุลำคม 2563 และหนังสือส ำนกังำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 6877 ลงวันที ่1  
เมษำยน 2564  (ส ำนักปลัด) 

      

    

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน (สปสช.) 

จ ำนวน 232,290 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภำพแห่งชำติในระดับท้องถิ่น หรือพืน้ที ่ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 40 ของค่ำบรกิำรสำธำรณสุข
ที่ได้รับจำกกองทนุหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรตั้งงบประมำณ หลักประกนัสุขภำพแห่งชำติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ด ำเนนิงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
หลักประกันสขุภำพ ในระดับทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่พ.ศ.2561, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหำคม 2553,หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 และตำมแผนพฒันำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 หน้ำที ่15 ล ำดับ 9 (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 6,413,168 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,464,940 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท 

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 514,080 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำตอบแทนรำยเดอืนนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล และรองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล         จ ำนวน 1 ต ำแหนง่ 
         2. รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง   
ตำมระเบียกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิคำ่ตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนกุำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยก
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล จ ำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
         1. นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล        จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง  
ตำมระเบียกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิคำ่ตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนกุำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
         1. นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล      จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง 
ตำมระเบียกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิคำ่ตอบแทนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนกุำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 86,400 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 12 เดือน ตำมระเบียกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล รองนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
รองประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนกุำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
และเลขำนกุำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ.2557 (ส ำนกัปลัด) 

      

   

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 763,200 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิค่ำตอบแทนรำยเดอืนประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล , รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล , สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนกุำรสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
   1. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
   2. รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
   3. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล        จ ำนวน 6 ต ำแหน่ง 
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   4. เลขำนกุำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
เป็นไปตำมระเบียกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำรสภำ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 (ส ำนักปลัด) 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,017,020 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,307,700 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ปลัดองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล     จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. หัวหน้ำส ำนกัปลัด                    จ ำนวน 1 ต ำแหนง่ 
         3. นักทรัพยำกรบุคคล                  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 , หนังสือส ำนกังำน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30 ธันวำคม 2558 และประกำศ
คณะกรรมกำรพนกังำนสว่นต ำบลจงัหวัดกำญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบรกิำรในสังกัดองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่
20 เมษำยน พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 210,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง บริหำร อ ำนวยกำร ตำมสิทธ ิ
ที่ได้รับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอตัรำ ก ำลงั 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี ้
         1. ปลัดองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล    จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. หัวหน้ำส ำนกัปลัด                   จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 , หนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30 ธันวำคม 2558 และ
ประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนสว่นต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหนว่ยบริกำรในสังกัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
(ฉบับที่ 2) ลงวันที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 479,820 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง ตำมสิทธทิี่ได้รับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
      1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนกังำนธุรกำร  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
      2. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกจิ ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (รถน้ ำ)   
                                                                                  จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
      3. พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง พนกังำนขับรถยนต ์ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 , หนังสือส ำนกังำน  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30 ธันวำคม 2558 และประกำศ
คณะกรรมกำรพนกังำนสว่นต ำบลจงัหวัดกำญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบรกิำรในสังกัดองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลดั) 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 19,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเพิ่มค่ำครองชพีชั่วครำวของพนักงำนจ้ำง ตำมสทิธิที่ไดร้ับตำมกฎหมำย  
และตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
         1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหนง่ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (รถน้ ำ)   
                                                                                   จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง   
         2. พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต ์ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 , หนังสือส ำนกังำน  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30 ธันวำคม 2558 และประกำศ
คณะกรรมกำรพนกังำนสว่นต ำบลจงัหวัดกำญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทน
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เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบรกิำรในสังกัดองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลดั) 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,948,228 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 296,350 บาท 

   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 271,350 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่ อปท. ตำมที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
เช่น คณะกรรมกำรพิจำรณำผล คณะกรรมกำรจดัซ้ือจัดจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง  
ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเลอืกตั้งของ อปท. ฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2561 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยให้แก่อำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององคก์รท้องถิ่น พ.ศ.2560, หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว2450 ลงวันที ่12 กันยำยน 2561, หนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว5013 ลงวันที ่26 สิงหำคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนมำก ที ่มท 0804.4/ ว 2158 ลงวันที ่20 เมษำยน 2559 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
และหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 
มิถุนำยน 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนกังำนส่วนทอ้งถิน่ และ

พนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงนิตอบแทนกำรปฏบัิติงำน
นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (ส ำนักปลัด)  

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิสวัสดกิำรเกีย่วกับกำรศกึษำบุตรของข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (ส ำนักปลัด)   

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,782,878 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 952,998 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ค่ำใช่จ่ำยในกำรเผยแพร ่หรือกำรประชำสมัพันธ์ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่ำวทำงวทิยุกระจำยเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ ค่ำจัดท ำเอกสำร
ประชำสัมพนัธ ์หรือสิ่งพิมพต์่ำงๆ) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัท ำเว็บไซต์ ค่ำจ้ำงปรับปรุงโดเมน  
website ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้สถำนที่อืน่ชั่วครำวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประดับ ตกแต่งอำคำรสถำนที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ค่ำระวำงบรรทกุ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่
ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเชำ่อำคำร
และทีด่ิน รวมทั้งค่ำบรกิำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรเช่ำ ค่ำใช่จ่ำยในกำรด ำเนนิคดีตำมค ำพพิำกษำ  
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรอืเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำ
บ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกนั ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรที่เป็นกำรจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบดดัแปลง  
ต่อเตมิครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใด และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจำ้ง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำบริกำรก ำจัดปลอก ค่ำจ้ำงผู้แสดงแบบ ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน  
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ค่ำตรวจวินิจฉัยโรค ค่ำท ำหมนั เป็นต้น ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 
ค่ำจ้ำงออกแบบ ค่ำรับรองแบบ ค่ำจ้ำงท ำระบบแผนที่ภำษี ค่ำจ้ำงทนำยควำม ค่ำจ้ำงผู้เชียวชำญ
บัญชี ค่ำตรวจวนิิจฉัยโรค ค่ำท ำหมันสตัว ์ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนนิกำรเอง ค่ำติดตั้ง
ไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตัง้โทรศัพท ์ค่ำติดตั้งเครือ่งรับสญัญำณต่ำงๆ (ที่ไม่เข้ำลกัษณะที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้ำง) ฯลฯ  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจดัซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560, ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ่่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10  
กรกฎำคม 2563, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลงวันที ่22 มีนำคม 2564 
และหนงัสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 
 (ส ำนักปลัด) 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร เช่น ค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรรบัรองหรอื
เลี้ยงรับรองขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น) ค่ำใช่จ่ำยในกำรเตรียมกำรระหว่ำงกำรรับเสด็จ 
ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหำกษัตริย์ พระรำชนิ ีพระบรมวงศำนุวงศ ์
พิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยในพิธทีำงศำสนำ/รฐัพิธ ีพระรำชพิธ ีหรือวันส ำคัญต่ำงของ
ชำต ิค่ำจัดงำนกจิกรรมต่ำงๆ ตำมนโยบำยหรือค ำส่ังของอ ำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย รัฐบำล หรือตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที ่ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขอองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562  
(ส ำนักปลัด) 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งเสี้ยน และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 

จ ำนวน 459,545 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรเลอืกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  
และนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัตกิำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 , ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง ว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรทอ้งถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2563 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที ่6 กรกฎำคม 2561  
, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที ่26 สิงหำคม 2563 
, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที ่22 กรกฎำคม 2563  
, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564  
, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 
 2564 และตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที ่8/2564 หน้ำที ่14  
ล ำดับ 6 (ส ำนักปลัด) 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจักร ได้แก ่ 
ค่ำเบ้ียเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรอืพลังงำน
ส ำรับยำนพำหนะ ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำจำ้งคนหำบหำม และอื่นๆ ท ำนองเดียวกัน ค่ำพำหนะ
รับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำใน
รำชอำณำจักร และค่ำใช้จ่ำยอืน่ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ของคณะผูบ้ริหำร 
สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนสว่นท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญำตหรืออนุมัติให้เดนิทำงไปรำชกำรเพือ่ประชมุ ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อ
รำชกำร รวมถงึกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนและเจำ้หน้ำที่ในสังกัดขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (ส ำนกัปลัด) 
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ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่เรียกชือ่อย่ำงอื่น 
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝกึอบรมเบิกจ่ำย ของคณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น พนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 
และพนกังำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนญุำตหรอือนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ในสังกดัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยคำ่ใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ส ำนกัปลัด) 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง จ ำนวน 120,335 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝกึอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตั้ง อัตรำตำมระเบียบฯ 
ก ำหนด เช่น ค่ำวิทยำกำร ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2557 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 และตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที ่8/2564 หน้ำที ่14 ล ำดับ 7 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์เครือ่งถ่ำยเอกสำร  
รถยนต์ส่วนกลำง ฯลฯ และค่ำบ ำรุงรกัษำหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยวิธีกำรงบประมำณขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น เกำ้อี้พลำสตกิ พระบรมยำลักษณ ์กระดำษ หมึก ดินสอ 
ปำกกำ ธงชำต ิแบบพิมพ์ น้ ำดื่มส ำหรับบรกิำรประชำชน ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนกัปลัด) 

      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง แกว้น้ ำ จำนรอง ไม้กวำด 
แปรง เข่ง สบู่ผงซักฟอก น้ ำยำดับกลิ่น กระติกน้ ำแข็ง ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่
8 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงรถยนต์น้ ำมันเบรก เพลำ ชุดเกียร์
รถยนต ์แบตเตอรี ่หลอดไฟ ตลับลูกปืน สำยไมล์ หัวเทียน ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนกัปลัด) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 250,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น เช่น แก๊สหุงตม้ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมนัดีเซล  
น้ ำมันหลอ่ลื่น ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสอืกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 
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วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร ่เช่น ขำตั้งกลอ้ง ขำตั้งเขียนภำพ เครื่องกรอเทป  
เลนซ์ซูม กระเป๋ำใส่กลอ้งถ่ำยรูป พู่กัน สี กระดำษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม เมมโมรีก่ำรด์ แถบบันทกึ 
เสียงหรือภำพ รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำรล้ำง อัดขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ ส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถิน่  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมลู พิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส ำหรบัเครื่องพมิพ์แบบเลเซอร ์กระดำษต่อเนือ่ง สำยเคเบิล 
แป้นพิมพ ์เมำส ์เมนบอร์ด เครื่องกระจำยสญัญำณ (Hub) แผ่นวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์(Card) 
เครื่องอ่ำนและบนัทกึขอ้มูลแบบต่ำงๆ ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนกัปลัด) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 414,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนกังำน/ในที่สำธำรณะ ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสีย้น  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนกัปลัด) 

      

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยค่ำเช่ำโทรศัพท ์ค่ำบ ำรุงรักษำสำย หรือค่ำใช้บรกิำรโทรศัพท์ในกำรติดตอ่รำชกำรของ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัต ิค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์  
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครฐัแบบอเิล็กทรอนกิส์ (GFMIS) 
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2562 และ 
หนังสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เนต็ ค่ำโทรสำร ค่ำส่ือสำรอื่นๆ รวมทั้ง
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล
แก่งเสี้ยน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพืน้ทีเ่ว็บไซต์และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ง (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใช้
ประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน และเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนชอ่งทำงต่ำงๆ ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกง่เสี้ยน  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 581,980 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 385,980 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 385,980 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 385,980 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับ นักวเิครำะห์
นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัตริะเบียบบริหำรงำนบุคคลสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธกีำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22 มิถุนำยน 
2561  (ส ำนักปลัด) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 196,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท 

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 36,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ที่มีสทิธเิบิกจ่ำยไดต้ำมระเบียบระทรวงมหำดไทย  

ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2548 แก้ไข้เพิ่มเติมถงึ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562  
(ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 144,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนขององค์กร 
ปกครองสว่นท้องถิ่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรอืเข้ำปกหนังสอื ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรทีเ่ป็นกำรจ้ำงให้ผู้รับจ้ำง
ท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบดัดแปลง ต่อเตมิครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใด  
และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรต่ำงๆ ฯลฯ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิ
กำรจดัซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครฐั พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครฐั พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 
/ว1627 ลงวันที ่22 มีนำคม 2564 และหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจักร ได้แก ่ 
ค่ำเบ้ียเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรอืพลังงำน
ส ำรับยำนพำหนะ ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำจำ้งคนหำบหำม และอื่นๆ ท ำนองเดียวกัน ค่ำพำหนะ
รับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำใน
รำชอำณำจักร และค่ำใช้จ่ำยอืน่ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ของพนกังำนส่วน
ท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนญุำตหรอือนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝกึอบรมเพื่อกำร
พัฒนำองค์ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้พนกังำนและ
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิน่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ.2561 (ส ำนักปลัด) 
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ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 8,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่เรียกชือ่อย่ำงอื่นให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝกึอบรมเบิกจ่ำย ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญำตหรอือนุมัติให้เดนิทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไป
ติดต่อรำชกำร รวมถงึกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้พนกังำนและเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2557 (ส ำนกัปลัด) 

      

    
โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ อัตรำตำมระเบียบฯ ก ำหนด เช่น ค่ำ
ป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับ
ที ่7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพฒันำของ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561, ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562  
, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 
, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 
2564 และตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำที ่130 ล ำดับ 10 (ส ำนักปลัด) 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,534,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,081,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,081,100 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,834,740 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน  ดังนี้ 
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง                จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. นักวชิำกำรคลัง                       จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         3. นักวชิำกำรเงนิและบญัช ี           จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         4. นักวชิำกำรจัดเก็บรำยได ้           จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         5. เจ้ำพนกังำนพสัด ุ                    จ ำนวน 1 ต ำแหนง่  
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำร 
กลำงพนกังำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธกีำรจ่ำยเงินเดอืน 
และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่22 มิถุนำยน 2561 (กองคลัง) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง บริหำร อ ำนวยกำร ตำมสิทธ ิ
ที่ได้รับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอตัรำ ก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับ  
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
กำญจนบุร ี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำร 
ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที ่2) ลงวันที ่20 เมษำยน พ.ศ.2559 (กองคลงั) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 204,360 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง ตำมสิทธทิี่ได้รับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำ 
ก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจำ้พนักงำน
พัสด ุจ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนสว่นต ำบล เรือ่ง มำตรฐำนทั่วไป 
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่4) ลงวันที ่19 สิงหำคม 2558 และประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนสว่น 
ต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเรือ่ง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำทีท่ี่ปฏิบัติงำนให้กับ
หน่วยบรกิำรในสังกัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่20 เมษำยน พ.ศ.2559 (กองคลัง) 
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งบด าเนินงาน รวม 370,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนกังำนส่วนทอ้งถิน่ และ

พนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงนิตอบแทนกำรปฏบัิติงำน
นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง) 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 36,000 บำท 

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ที่มีสทิธเิบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยคำ่เช่ำบ้ำนของขำ้รำชกำรสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2548 แก้ไขเ้พิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 (กองคลัง) 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิสวัสดกิำรเกีย่วกับกำรศกึษำบุตรของข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (กองคลัง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 194,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 144,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ค่ำใช่จ่ำยในกำรเผยแพร ่หรือกำรประชำสมัพันธ์ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่ำวทำงวทิยุกระจำยเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ ค่ำจัดท ำเอกสำร
ประชำสัมพนัธ ์ หรือสิ่งพมิพ์ต่ำงๆ) ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรอืเข้ำปกหนังสอื ค่ำซักฟอก 
ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรที่เป็นกำรจ้ำงให้ผู้รับ
จ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่เปน็กำรประกอบดัดแปลง ต่อเตมิครุภณัฑ์ สิ่งกอ่สรำ้งอย่ำงใด 
และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรต่ำงๆ ฯลฯ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิ
กำรจดัซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครฐั พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงกำรคลัง วำ่ด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครฐั พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 
/ว 1627 ลงวันที ่22 มีนำคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองคลัง) 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจักร ได้แก ่
ค่ำเบ้ียเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรอืพลังงำน
ส ำรับยำนพำหนะ ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำจำ้งคนหำบหำม และอื่นๆ ท ำนองเดียวกัน ค่ำพำหนะ
รับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำใน
รำชอำณำจักร และค่ำใช้จ่ำยอืน่ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ของพนกังำนส่วน
ท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนญุำตหรอือนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝกึอบรมเพื่อกำร
พัฒนำองค์ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้พนกังำนและ
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที ่4) 
พ.ศ.2561 (กองคลัง) 
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ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่เรียกชือ่อย่ำงอื่นให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝกึอบรมเบิกจ่ำย ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญำตหรอือนุมัติให้เดนิทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไป
ติดต่อรำชกำร รวมถงึกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้พนกังำนและเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2557 (กองคลัง) 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์เครือ่งปรับอำกำศ ฯลฯ 
และค่ำบ ำรุงรักษำหรอืซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยวิธกีำรงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (กองคลัง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่นเก้ำอี้พลำสติก พระบรมยำลักษณ ์กระดำษ หมึก ดินสอ  
ปำกกำ ธงชำต ิแบบพิมพ์ น้ ำดื่มส ำหรับบรกิำรประชำชน ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองคลัง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมลู พิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส ำหรบัเครื่องพมิพ์แบบเลเซอร ์กระดำษต่อเนือ่ง สำย
เคเบิล แป้นพิมพ ์เมำส ์เมนบอร์ด เครือ่งกระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเลก็ทรอนกิส ์
(Card) เครื่องอ่ำนและบันทกึขอ้มูลแบบต่ำงๆ ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28  
พฤษภำคม 2564 (กองคลัง) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัต ิค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์  
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครฐัแบบอเิล็กทรอนกิส์ (GFMIS)  
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2562 และ 
หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 
(กองคลัง) 

      

  
งบลงทุน รวม 83,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 83,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
เก้ำอ้ีปฏิบัติงำน จ ำนวน 3,500 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 3,500 บำท ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 

ขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1) เก้ำอี้ปฏิบัติงำน ขนำด 61(W) x 70(D) x 93(H) ซม. 
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2) หุ้มหนัง PV  
3) มีพนักพิงหลัง  
4) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
5) มีที่พักแขนทั้งสองข้ำง  
6) ขำโครเมี่ยมกันสนิม 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด เนื่องจำกไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงำนประมำณ เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่ 
22 มิถุนำยน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที ่27 มิถุนำยน 2559 และหนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองคลัง) 

    
เครื่องท ำลำยเอกสำร แบบตัดตรง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเครือ่งท ำลำยเอกสำร แบบตัดตรง ท ำลำยครั้งละ 20 แผ่น จ ำนวน 1 เครื่อง 
รำคำ 30,000 บำท โดยมีคุณลักษณะเฉพำะสังเขป ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ ์ส ำนัก
งบประมำณ ฉบับเดือนธันวำคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจุบัน ดังนี ้
 1) ขนำดทีก่ ำหนดเป็นแบบท ำลำยขั้นต่ ำตอ่ครั้ง 
 2) ขนำดกระดำษหลังท ำลำยกว้ำงไม่เกินกว่ำ 4 มิลลิเมตร 
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมพระรำชบัญญตัิสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
, พระรำชบัญญตัิก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 
พฤษภำคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (กองคลัง) 

      

    
ตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,000 บำท รวมเป็น 12,000 บำท  
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มี 2 บำนเปิด มือจับเขำควำย   
2) ขนำด 91.4(W) x 45.7(D) x 183(H) ซม. 
3) ผลิตจำกเหลก็คุณภำพด ีหนำ 0.6 มม. 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด เนื่องจำกไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงำนประมำณ เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 
มิถุนำยน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที ่27 มิถุนำยน 2559 และหนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองคลัง) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภำพขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศ
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำนกำรจัดหำอุปกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอรข์องกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสญัญำณ
นำฬกิำพื้นฐำนไมน่้อยกว่ำ 3.2 GHz และมเีทคโนโลยีเพิ่มสญัญำณนำฬกิำได ้ในกรณทีีต่้องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกนั ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคณุลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดกีว่ำ ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2  
GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพตดิตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphic  
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Processing Unit ที่สำมำรถใช้หนว่ยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไมน่้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพทีม่ีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลกัในกำร
แสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีว่ำ มีขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บข้อมลูชนิด SATA หรือดกีวำ่ ขนำดควำมจุไมน่้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid  
State Drive ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดกีว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีว่ำ 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพมิพ์และเมำส ์
- มีจอแสดงภำพขนำดไมน่้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมพระรำชบัญญตัิสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562  
, พระรำชบัญญตัิก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และหนังสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28  
พฤษภำคม 2564 (กองคลัง) 

    

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 7,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเครือ่งพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์ 
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 7,500 บำท โดยมีคุณลกัษณะพืน้ฐำนตำมประกำศ
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำนกำรจัดหำอุปกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอรข์องกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีควำมสำมำรถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภำยในเครือ่ง
เดียวกนั 
- เป็นเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไมน่้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเรว็ในกำรพิมพข์ำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำท ี(ppm) หรือ 8.8 
ภำพต่อนำท ี(ipm)  
- มีควำมเรว็ในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำท ี(ppm) หรือ 5 ภำพ
ต่อนำท ี(ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกว่ำ 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสแีละขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไมน่้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่ำ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชือ่มตอ่ระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 BASE-T หรือดกีว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผำ่นเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
- มีถำดใสก่ระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมพระรำชบัญญตัิสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 ,  
พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองคลัง) 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 227,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 180,720 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 180,720 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นประจ ำปี  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับ นักวชิำกำร
ตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัตริะเบียบบริหำรงำนบุคคลสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตรำเงินเดือนและวิธกีำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22  
มิถุนำยน 2561  (ส ำนักปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 46,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 46,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
เก้ำอ้ีปฏิบัติงำน จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 2,500 บำท ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1) เก้ำอี้ปฏิบัติงำน ขนำด 62(W) x 69(D) x 94(H) ซม. 
2) เก้ำอี้บุนวม 
3) มีพนักพิงหลัง  
4) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
5) มีที่พักแขนทั้งสองข้ำง  
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด เนื่องจำกไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงำนประมำณ เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 
มิถุนำยน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที ่27 มิถุนำยน 2559 และหนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนกัปลัด) 

      

    
โต๊ะปฏิบัติงำน จ ำนวน 6,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 6,500 บำท ส ำหรับกำรปฏิบัตงิำน 
ขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1) โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 123(W) x 67(D) x 75.3(H) ซม.  
2) ลิ้นชักด้ำนข้ำง 3 ลิ้นชกั 
3) ลิ้นชักกลำง 1 ลิ้นชัก 
4) หน้ำโต๊ะท ำจำกยำง PVC พร้อมปิดขอบยำง 
5) กระจก ขนำด 123(W) x 67(D) x 75.3(H) ซม. 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด เนื่องจำกไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงำนประมำณ เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 
 มิถุนำยน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที ่27 มิถุนำยน 2559 และหนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนกัปลัด) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จ ำนวน 30,000 บำท 

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ 
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พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภำคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ ในกรณีที่ต้องใชค้วำมสำมำรถในกำรประมวล 
ผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphic 
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
 ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 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 
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัติก ำหนดแผน
และข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

    

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 7,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 7,500 บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มคีวำมสำมำรถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 
ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อ
นำที (ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 BASE-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัติก ำหนดแผน
และข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 และหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

 



~ 74 ~ 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานเทศกิจ รวม 198,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 198,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 198,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ค่ำใช่จ่ำยในกำรเผยแพร ่หรือกำรประชำสมัพันธ์ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์(รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่ำวทำงวทิยุกระจำยเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ ค่ำจัดท ำเอกสำร
ประชำสัมพนัธ ์ หรือสิ่งพมิพ์ต่ำงๆ) ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรอืเข้ำปกหนังสอื ค่ำซักฟอก  
ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรที่เป็นกำรจ้ำงให้ผู้รับ
จ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใด 
และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิ
กำรจดัซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครฐั พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงกำรคลัง วำ่ด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครฐั พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
 ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 
/ว 1627 ลงวันที ่22 มีนำคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 95,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสียไปเพื่อสนับสนนุกำรปฏิบัติหน้ำทีข่อง
อำสำสมัครป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรอืนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมที่ได้รับค ำส่ังช่วย
สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำทีจ่ำกผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 , พระรำชบัญญตัิก ำหนด
แผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542, พระรำชบัญญัต ิ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550 , ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณ
ภัยแห่งชำติ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2560  
, ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แกอ่ำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม , หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวนัที ่29 มกรำคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถนุำยน 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ    

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร ได้แก่ ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำนส ำรับยำนพำหนะ ค่ำ
ระวำงรถบรรทกุ ค่ำจ้ำงคนหำบหำม และอื่นๆ ท ำนองเดียวกัน ค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด เงินชดเชย 
 ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำในรำชอำณำจักร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้อง
จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
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หรือบุคคล คณะบคุคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ 
ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 388  
ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 (ส ำนักปลัด) 

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 8,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมเบิกจ่ำย ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำทอ้งถ่ิน พนักงำนส่วนท้องถ่ิน และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือ
ไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถ่ิน พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2557 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่งกำย เชน่ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงำน เสื้อสะทอ้นแสง เข็ม
เครื่องหมำย อปพร. ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดเุครือ่งแต่งกำยของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และหนังสือ
กรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน่ ท่อสำยส่งน้ ำ สำยดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ  
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสอืกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิอุดหนุนองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลลำดหญ้ำ ตำมโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติกำรรว่มในกำรช่วยเหลือประชำชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ระดับอ ำเภอ ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2560  
แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข  
ครั้งที่ 2/2564 หน้ำที ่9 ล ำดับ 1 (ส ำนักปลดั) 

      

 
งานจราจร รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุจรำจร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุจรำจร เช่น กรวยจรำจร แผงกัน้จรำจร กระจกโค้งมน กระบองไฟ ฯลฯ 
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 402,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 392,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 392,700 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 392,700 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นประจ ำปี  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  จ ำนวน 12 เดือน  โดยจ่ำยให้กับ นักวิชำกำร
ศึกษำ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542  
และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนสว่นต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำเงนิเดอืนและ
วิธกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่22 มิถุนำยน 2561 (ส ำนักปลัด)      

      

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจักร ได้แก ่
ค่ำเบ้ียเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรอืพลังงำน
ส ำรับยำนพำหนะ ค่ำระวำงรถบรรทุก และอื่นๆ ท ำนองเดียวกนั ค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขต
จังหวัด เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำในรำชอำณำจักร  
และค่ำใช้จ่ำยอืน่ทีจ่ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ และ
พนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดนิทำงไปรำชกำร เพือ่ประชุม  
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝกึอบรมเพือ่กำรพัฒนำองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 (ส ำนักปลัด) 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่เรียกชือ่อย่ำงอื่นให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝกึอบรมเบิกจ่ำย ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญำตหรอือนุมัติให้เดนิทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไป
ติดต่อรำชกำร รวมถงึกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้พนกังำนและเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ส ำนักปลัด) 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,640,966 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 500,760 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 500,760 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 302,280 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน  โดยจ่ำยให้กับ ครู จ ำนวน 1 
ต ำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 , ประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรือ่ง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงนิเดอืนและวิธกีำร
จ่ำยเงินเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22 มิถุนำยน 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่8 กรกฎำคม 2564  (ส ำนักปลัด) 
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 198,480 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง ตำมสิทธทิี่ได้รับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย 
ครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง  
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนกังำนจ้ำง (ฉบับที ่4) ลงวันที ่19 สิงหำคม 2558 , ประกำศ
คณะกรรมกำรพนกังำนสว่นต ำบลจงัหวัดกำญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบรกิำรในสังกัดองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (ฉบับที่ 2) ลง
วันที ่20 เมษำยน พ.ศ.2559 และหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที ่8 กรกฎำคม 2564  (ส ำนกัปลัด) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,135,206 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 474,975 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 108,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ค่ำจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือหรอืเข้ำปกหนังสอื ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครฐั พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2562 , หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันที ่22 มีนำคม 2564 และหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนกัปลัด) 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจักร ได้แก ่ 
ค่ำเบ้ียเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรอืพลังงำน
ส ำรับยำนพำหนะ ค่ำระวำงรถบรรทุก และอื่นๆ ท ำนองเดียวกนั ค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขต
จังหวัด เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำในรำชอำณำจักร  
และค่ำใช้จ่ำยอืน่ทีจ่ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ และ
พนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดนิทำงไปรำชกำร เพื่อประชมุ 
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝกึอบรมเพือ่กำรพัฒนำองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิน่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 (ส ำนักปลัด) 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่เรียกชือ่อย่ำงอื่นให้ 
ผู้เข้ำรับกำรฝกึอบรมเบิกจ่ำย ของคณะผู้บรหิำร สมำชิกสภำท้องถิน่ พนักงำนส่วนทอ้งถิ่น และ
พนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดนิทำงไปรำชกำรเพือ่ประชุม  
ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝกึอบรมเพือ่กำรพัฒนำองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 (ส ำนกัปลัด) 
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โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริม
ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเสี้ยน (รำยหัว) ประจ ำปี 2565) 

จ ำนวน 69,700 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเปน็คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
ส่งเสริมคำ่จัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน (รำยหัว) 
ประจ ำป ี2565) จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อัตรำคนละ 1,700 บำท/ป ีเป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำสงักัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2551 , ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2562, หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที ่8 กรกฎำคม 2564 
และตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำที ่223 ล ำดับ 10 (ส ำนักปลัด) 

      

    

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรส่งเสริม
อำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน 
ประจ ำปี 2565) 

จ ำนวน 210,945 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเปน็คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
ส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกง่เสี้ยน ประจ ำป ี2565) 
จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศนูย์พัฒนำเด็กเลก็ จ ำนวน 2 ภำคเรียน เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวง 
มหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2551, ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562, หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที ่8 กรกฎำคม 2564 และตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข คร้ังที ่1/2563 หนำ้ที ่16 ล ำดับ 10 (ส ำนักปลัด) 

      

    

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนับสนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2565) 

จ ำนวน 17,630 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเปน็คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนับสนนุคำ่กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนศนูย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปี 
 2565) จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อัตรำคนละ 430 บำท/ป ี เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยลักเกณฑแ์ละวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำสงักัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2551,ระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 , หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที ่8 กรกฎำคม 2564 
และตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข คร้ังที ่1/2563 หน้ำที ่18 ล ำดับ 14 
(ส ำนักปลัด) 

      

    

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนับสนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2565) 

จ ำนวน 12,300 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเปน็คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนับสนนุคำ่เคร่ืองแบบนักเรียนศนูย์พัฒนำเด็กเล็กองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำป ี
2565) จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ อัตรำคนละ 300 บำท/ป ี เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศึกษำไปจัดสรรเป็นคำ่ใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2551 , ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงนิของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที ่8 กรกฎำคม 2564 และตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข คร้ังที ่1/2563  หนำ้ที ่17 ล ำดับ 13 (ส ำนกัปลัด) 
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โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนับสนุนค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2565) 

จ ำนวน 8,200 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนับสนุนค่ำหนังสือเรียนศนูย์พัฒนำเดก็เลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2565) 
จัดสรรส ำหรับเดก็ปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก อัตรำคนละ 200 บำท/ป ี เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศกึษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้ 
จ่ำยในกำรจัดกำรศกึษำในสถำนศึกษำสังกดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2551 , ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจำ่ยเงินของสถำนศกึษำสังกัดองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่8  
กรกฎำคม 2564 และตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563 
หน้ำที ่16 ล ำดับ 11 (ส ำนักปลัด) 

      

    

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนับสนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2565) 

จ ำนวน 8,200 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำร
สนับสนุนค่ำอุปกรณก์ำรเรียนศนูย์พัฒนำเดก็เลก็องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน ประจ ำปี 2565) 
 จัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเดก็เลก็ อัตรำคนละ 200 บำท/ป ี เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำรำยได้ของสถำนศกึษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้ 
จ่ำยในกำรจัดกำรศกึษำในสถำนศึกษำสังกดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2551 , ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจำ่ยเงินของสถำนศกึษำสังกัดองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่8  
กรกฎำคม 2564 และตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที ่1/2563  
หน้ำที ่17 ล ำดับ 12 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์เครือ่งถ่ำยเอกสำร ฯลฯ  
และค่ำบ ำรุงรักษำหรอืซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยวิธกีำรงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ส ำนกัปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 590,231 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น โตะ๊ต่ำงๆ เก้ำอี้ต่ำงๆ พระบรมฉำยำลกัษณ ์กระดำษ 
หมึก ดินสอ ปำกกำ ธงชำติ แบบพิมพ์ น้ ำดืม่ส ำหรับบริกำรประชำชน ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติ 
งำนรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 565,231 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว โดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พฒันำเดก็
เล็กในควำมรับผิดชอบ (ศูนย์พัฒนำเดก็เลก็องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน) จ ำนวน 1 แห่ง
จ ำนวน 260 วัน และโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน) จ ำนวน 1 แห่ง จ ำนวน 
260 วัน เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีำรน ำรำยได้ของ
สถำนศกึษำไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศกึษำในสถำนศกึษำสังกัดองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2551, ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำ
สังกัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 , หนังสือกรมส่งเสริมกำร
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ปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 หนังสือกระทรวง มหำดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่8 กรกฎำคม 256 และตำมแผนพฒันำท้องถิน่  
(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หน้ำที่ 9 ล ำดับ 1 (ส ำนักปลัด)  

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมลู พิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส ำหรบัเครื่องพมิพ์แบบเลเซอร ์กระดำษต่อเนือ่ง สำย
เคเบิล แป้นพิมพ ์เมำส ์เมนบอร์ด เครือ่งกระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเลก็ทรอนกิส ์
(Card) เครื่องอ่ำนและบันทกึขอ้มูลแบบต่ำงๆ ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 และหนังสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28  
พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนกังำน/ในที่สำธำรณะ หรือ อำคำรสถำนที่ทีอ่ยู่ในควำมดูแล
รับผิดชอบขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล โดยจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศนูย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด)  

      

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เนต็ ค่ำโทรสำร ค่ำส่ือสำรอื่นๆ รวมทั้ง
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเดก็เลก็ของ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 9,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 9,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
เก้ำอ้ีปฏิบัติงำน จ ำนวน 9,600 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 2 ตัว รำคำตวัละ 4,800 บำท รวมเป็น 9,600 บำท  
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเดก็เลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี ้
1) เก้ำอี้ปฏิบัติงำน ขนำด 64(W) x 71(D) x 105(H) ซม. 
2) เก้ำอี้บุนวม 
3) มีพนักพิงหลัง  
4) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
5) มีที่พักแขนทั้งสองข้ำง  
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด เนื่องจำกไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงำนประมำณ เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 
มิถุนำยน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถนุำยน 2559 และหนังสือกรมสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนกัปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 995,400 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 995,400 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน จ ำนวน 995,400 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน ตำมโครงกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศกึษำ (โครงกำรส่งเสรมิอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรขั้นพืน้ฐำน (สพฐ.) ประจ ำปี 2565) ในอัตรำมื้อละ 21 บำท/คน จ ำนวน 200 วัน 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเตมิ
ถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนนุของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 , หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 , หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 
, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่8 กรกฎำคม 2564 และ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำที ่222 ล ำดับ 9 (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 227,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 180,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 180,720 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 180,720 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน  โดยจ่ำยให้กับ นักวชิำกำร
สำธำรณสขุ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนสว่นต ำบล เรือ่ง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
เงินเดอืนและวิธีกำรจ่ำยเงนิเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22 มถิุนำยน  
2561  (ส ำนักปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 46,500 บาท 

   
คา่ครุภัณฑ ์ รวม 46,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
เก้ำอ้ีปฏิบัติงำน จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 2,500 บำท ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1) เก้ำอี้ปฏิบัติงำน ขนำด 62(W) x 69(D) x 94(H) ซม. 
2) เก้ำอี้บุนวม 
3) มีพนักพิงหลัง  
4) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
5) มีที่พักแขนทั้งสองข้ำง  
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด เนื่องจำกไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงำนประมำณ เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 
มิถุนำยน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที ่27 มิถุนำยน 2559 และหนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนกัปลัด) 

      

    
โต๊ะปฏิบัติงำน จ ำนวน 6,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 6,500 บำท ส ำหรับกำรปฏิบัตงิำน 
ขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1) โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 123(W) x 67(D) x 75.3(H) ซม.  
2) ลิ้นชักด้ำนข้ำง 3 ลิ้นชกั 
3) ล้ินชักกลำง 1 ลิ้นชัก 
4) หน้ำโต๊ะท ำจำกยำง PVC พร้อมปิดขอบยำง 
5) กระจก ขนำด 123(W) x 67(D) x 75.3(H) ซม. 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด เนื่องจำกไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงำนประมำณ เป็นไปตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 
มิถุนำยน 2552 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที ่27 มิถุนำยน 2559 และหนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนกัปลัด) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จ ำนวน 30,000 บำท 
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  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ  
19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphic  
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 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 ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัติก ำหนดแผน
และข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

    

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ ำนวน 7,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  
Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 7,500 บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 8.8 ภำพ 
ต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเรว็ในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 BASE-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัติก ำหนดแผน
และข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 178,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 98,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 98,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ  

    
โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรช่วยเหลอืประชำชนด้ำนสำธำรณสุข ส ำหรับเตรียมควำม
พร้อมเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุม ระงับยับย้ัง โรคติดตอ่ โรคระบำด และภัยสุขภำพ ในภำวะ
ฉุกเฉินให้ประชำชน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือประชำชน
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิม่เติม, หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564, หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 และ
ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564 หน้ำที ่11 ล ำดับ 3 (ส ำนกัปลัด) 

      

    

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี 
ประจ ำปี 2565 

จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสนุัขบ้ำ ตำมปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ดร.สมเด็จพระเจ้ำนอ้งนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลกัษณ ์อัครรำชกมุำรี กรมพระ
ศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำร ีประจ ำปี 2565 อัตรำตำมระเบียบฯ และหนังสอืสั่งกำร
ก ำหนด เช่น วัคซีนป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้ำ เข็มฉีดยำ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจดัท ำ
โครงกำร ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 และตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้ำที ่116 ล ำดับ 5 (ส ำนกัปลัด) 

      

    

โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี 
ประจ ำปี 2565 

จ ำนวน 8,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสัตวแ์ละขึน้ทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำร
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำกโรคพิษสนุัขบ้ำ ตำมปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำนอ้ง
นำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลกัษณ ์อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรสีวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี  
ประจ ำปี 2565 อัตรำตำมระเบียบฯ และหนังสือสั่งกำรก ำหนด เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิภำพสัตวข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ , หนังสอืกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 และ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำที ่117 ล ำดับ 6 (ส ำนักปลัด) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
โครงกำรตำมแนวทำงพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 80,000 บำท 
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  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิอุดหนุนให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที ่4, 5, 6 และ 7 เพื่อขับเคลือ่น
โครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสขุ เช่น โครงกำรหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์
, โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จยำ่ต้ำนมะเร็ง ฯลฯ ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562, พระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542  
, ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 และตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำที ่89 ล ำดับ 14 (ส ำนักปลัด) 

      

 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก่ อปท. ตำมที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  
เช่น ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลทอ้งถิน่  ฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
อำสำสมัครบริบำล ท้องถิน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และกำรเบิก ค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562  
, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0814.2/ ว 6290 ลงวันที ่18 ตุลำคม 2562 
,หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0814.2/ว 0803 ลงวันที ่6 กุมภำพันธ ์2563 , หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที ่21 เมษำยน 2564 และ 
หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 
มิถุนำยน 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น เวชภัณฑ ์แอลกอฮอล ์ออกซิเจน  
ถุงมือ ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรม 
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 565,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 379,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 379,320 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 379,320 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับ นักพฒันำ
ชุมชน จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.
2542 และประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนสว่นต ำบล เรือ่ง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ 
อัตรำเงินเดือนและวิธกีำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอื่น (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22  
มิถุนำยน 2561  (ส ำนักปลัด) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 186,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท 

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ที่มีสทิธเิบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรสว่นท้องถิน่ พ.ศ.2548 แก้ไข้เพิ่มเติมถงึ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562  
(ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 144,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 144,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนขององค์กร 
ปกครองสว่นท้องถิ่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรอืเข้ำปกหนังสอื ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรทีเ่ป็นกำรจ้ำงให้ผู้รับจ้ำง
ท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบดัดแปลง ต่อเตมิครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใด 
และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรต่ำงๆ ฯลฯ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจดัซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครฐั พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงกำรคลัง วำ่ด้วยกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครฐั พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562, หนังสือกระทรวงมหำดไทย 
 ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 
0808.2/ว1627 ลงวันที ่22 มีนำคม 2564 และหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัด) 

      

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ  

    
โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรช่วยเหลอืประชำชนด้ำนพัฒนำคณุภำพชีวิต ส ำหรับช่วยเหลือ
ประชำชนที่ได้รับควำมเดอืดรอ้น หรือไม่สำมำรถชว่ยเหลือตนเองได้ในกำรด ำรงชีวิตให้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดขีึ้น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิม่เติม , หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 , หนังสือกรมสง่เสริมกำร
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ปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถนุำยน 2564 และตำมแผน 
พัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที ่8/2564 หน้ำที ่12 ล ำดับ 4 (ส ำนกัปลัด) 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรกำรกุศล       

    
อุดหนุนส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิอุดหนุนส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี ส ำหรับด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ด ำเนนิงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 5426 ลงวันที ่24 กนัยำยน 2561 และตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้ำที ่118 ล ำดับ 10 (ส ำนกัปลัด)  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 38,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 38,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 38,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

    
เครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จ ำนวน 38,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเครือ่งตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จ ำนวน 4 เครือ่งๆ ละ 9,500 บำท  
รวมเป็น 38,000 บำท โดยมีคุณลักษณะเฉพำะสังเขป ตำมบัญชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  
ส ำนักงบประมำณ ฉบับเดือนธนัวำคม 2563 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังนี ้
 1) เป็นเครือ่งตัดหญ้ำแบบสะพำย 
 2) เครื่องยนตข์นำดไม่นอ้ยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ 
 3) ปริมำตรกระบอกสูบไมน่้อยกว่ำ 30 ซีซี 
 4) พร้อมใบมีด 
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมพระรำชบัญญตัิสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
, พระรำชบัญญตัิก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542, หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 
2564 , หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวนัที ่30  
มิถุนำยน 2564 และตำมแผนพฒันำท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564
ล ำดับ 24 หน้ำที ่25 (กองช่ำง) 

      

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 21,341,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 21,341,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 21,221,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 21,181,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ค่ำก ำจดัขยะหรอืสิ่งปฏิกูล ค่ำบริกำรในกำรก ำจัดสิ่งปฏิกลู จัดเกบ็ขยะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ค่ำระวำงบรรทกุ ค่ำเช่ำทรัพย์สนิ (ยกเวน้ ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเช่ำอำคำรและที่ดนิ รวมทั้งค่ำบรกิำรอืน่ใดที่เกี่ยวกับกำรเช่ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ
หรือเข้ำปกหนังสอื ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเวน้ ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ีย
ประกนั ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิคดีตำมค ำพพิำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรที่เป็นกำรจ้ำงให้ผู้รับจ้ำง
ท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบดัดแปลง ต่อเตมิครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใด 
และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ  
ค่ำบริกำรก ำจดัปลอก ค่ำจ้ำงผู้แสดงแบบ ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สนิ ค่ำตรวจวนิิจฉัยโรค ค่ำท ำหมัน  
เป็นต้น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ ค่ำจ้ำงออกแบบ ค่ำรบัรองแบบ 
ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนนิกำรเอง ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท ์ 
ค่ำติดตั้งเครือ่งรับสญัญำณต่ำงๆ (ที่ไม่เข้ำลกัษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) ฯลฯ  เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 , พระรำชบัญญัติกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจดัซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัติรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 , ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรจัดกำร 
มูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที ่18 ตุลำคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/
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ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที ่22 มีนำคม 2564 และหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 และหนังสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท  
0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (กองช่ำง) 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์รถยนต์สว่นกลำง ฯลฯ 
และค่ำบ ำรุงรักษำหรอืซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยวิธกีำรงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำรงำนขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (กองช่ำง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถังขยะแบบขำตั้ง ถังขยะแบบล้อลำก น้ ำยำดับ
กลิ่น ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมพระรำชบัญญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 , พระรำชบัญญัติรกัษำ
ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ เรียบรอ้ยของบ้ำนเมอืง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.2560 , ประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เรือ่ง กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที ่18 ตุลำคม 2560 , ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28  
พฤษภำคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที ่30 มิถนุำยน 2564 (กองชำ่ง) 

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงรถยนต์น้ ำมันเบรก เพลำ ชุดเกียร์
รถยนต ์แบตเตอรี ่หลอดไฟ ตลับลูกปืน สำยไมล์ หัวเทียน ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น เช่น แก๊สหุงตม้ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมนัดีเซล  
น้ ำมันหลอ่ลื่น ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสอืกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

      

 
งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ค่ำก ำจดัขยะหรอืสิ่งปฏิกูล ค่ำบริกำรในกำรก ำจัดสิ่งปฏิกลู จัดเกบ็ขยะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ค่ำระวำงบรรทกุ ค่ำเช่ำทรัพย์สนิ (ยกเวน้ ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเช่ำอำคำรและที่ดนิ รวมทั้งค่ำบรกิำรอืน่ใดที่เกี่ยวกับกำรเช่ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ
หรือเข้ำปกหนังสอื ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเวน้ ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ีย
ประกนั ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิคดีตำมค ำพพิำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรที่เป็นกำรจ้ำงให้ผู้รับจ้ำง
ท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบดัดแปลง ต่อเตมิครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใด  
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และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ  
ค่ำบริกำรก ำจดัปลอก ค่ำจ้ำงผู้แสดงแบบ ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สนิ ค่ำตรวจวนิิจฉัยโรค ค่ำท ำหมัน  
เป็นต้น  ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ ค่ำจ้ำงออกแบบ ค่ำรับรองแบบ 
ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนนิกำรเอง ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท ์ 
ค่ำติดตั้งเครือ่งรับสญัญำณต่ำงๆ (ที่ไม่เข้ำลกัษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) ฯลฯ  เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 , พระรำชบัญญัติกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจดัซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัติรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ  
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 , ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรจัดกำร 
มูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที ่18 ตุลำคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที ่22 มีนำคม 2564 และหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (กองช่ำง) 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ  

    
โครงกำรคลองสวยน้ ำใส ประจ ำปีงบประมำณ 2565 จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรคลองสวยน้ ำใส ประจ ำปีงบประมำณ 2565 อัตรำตำม
ระเบียบฯ ก ำหนด เช่น ค่ำวิทยำกำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอุปกรณ ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 และตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565) หน้ำที ่109 ล ำดับ 4 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรฟื้นฟูและบ ำบัดน้ ำเสียในครัวเรือน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฟืน้ฟูและบ ำบัดน้ ำเสียในครวัเรือน อัตรำตำมระเบียบฯ  
ก ำหนด เช่น ค่ำวิทยำกำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอุปกรณ ์และค่ำใช้จ่ำยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำร
จัดท ำโครงกำร ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0808.2 
/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 และตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
หน้ำที ่112 ล ำดับ 9 (กองช่ำง) 

      

    
โครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม โครงกำรส่งเสรมิควำมรูก้ำรใชน้้ ำอย่ำงประหยัด อัตรำตำมระเบียบฯ  
ก ำหนด เช่น ค่ำวิทยำกำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอุปกรณ ์และค่ำใช้จ่ำยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำร
จัดท ำโครงกำร ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0808.2 
/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 และตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้ำที ่109 ล ำดับ 5 (กองช่ำง) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจังหวัดกำญจนบุรี (ศูนย์อ ำนวยกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดกำญจนบุรี) 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจงัหวัดกำญจนบุรี (ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกนัและปรำบ 
ปรำมยำเสพติดจังหวัดกำญจนบุรี) ส ำหรับด ำเนนิโครงกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542, ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทย ว่ำด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่
28 พฤษภำคม 2564 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที ่30 มิถนุำยน 2564 และตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเตมิ 
ครั้งที ่8/2564  หน้ำที ่9 ล ำดับ 1 (ส ำนักปลัด) 

      

    
อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ส ำหรับด ำเนินโครงกำรป้องกนั
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 
, พระรำชบัญญตัิก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนนุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.
2559 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 , หนังสือกรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 และตำมแผนพฒันำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่8/2564  หน้ำที ่10 ล ำดับ 2 (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ  

    
โครงกำรสงกรำนต์สมำนฉันท์ส ำรำญสุข จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสงกรำนต์สมำนฉันท์ส ำรำญสุข อัตรำตำมระเบียบฯ ก ำหนด 
เช่น เครือ่งเสียง เต้นท ์เวท ีและค่ำใช้จ่ำยอืน่ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกฬีำและ
กำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 , หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 และ
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำที ่235 ล ำดับ 41 (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,071,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 966,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 966,400 บาท 

   
เงนิเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 717,800 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ประจ ำปีและเงินปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน  ดังนี้ 
         1. ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง      จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
         2. นำยช่ำงโยธำ               จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
      ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรือ่ง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงนิเดอืนและวิธกีำร
จ่ำยเงินเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับที ่2) ลงวันที ่22 มิถุนำยน 2561 (กองช่ำง) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง บริหำร อ ำนวยกำร ตำมสิทธทิี่
ได้รับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอตัรำ ก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับ 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
กำญจนบุร ี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรใน
สังกัดองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่20 เมษำยน พ.ศ.2559 (กองช่ำง) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 206,600 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง ตำมสิทธทิี่ได้รับตำมกฎหมำย และตำมกรอบแผนอัตรำ 
ก ำลัง 3 ปี จ ำนวน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำง
โยธำ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนกังำนจ้ำง (ฉบับที่ 4) ลงวันที ่19 สิงหำคม 2558 และประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุร ีเรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่20  
เมษำยน พ.ศ.2559 (กองช่ำง) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,360,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 341,000 บาท 

   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอนัเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. ตำมที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เช่น 
คณะกรรมกำรพิจำรณำผล คณะกรรมกำรจดัซ้ือจัดจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ผู้ควบคุม
งำนกอ่สร้ำง ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครฐั ตำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด ฯลฯ ตำมหนังสอืกระทรวง 
กำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่6 กันยำยน 2561 , ประกำศองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง ก ำหนดหลกัเกณฑ์และอตัรำกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
ผู้รับผิดชอบกำรจดัซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ ลงวันที ่22 ตุลำคม 2561 , และ
หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 
2564 (กองช่ำง) 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนกังำนส่วนทอ้งถิน่ และ

พนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงนิตอบแทนกำรปฏบัิติงำน
นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 (กองช่ำง) 
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ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 120,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ที่มีสทิธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข 
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองช่ำง) 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ที่มีสิทธิได้รับตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิสวัสดกิำรเกีย่วกับกำรศกึษำบุตรของข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (กองช่ำง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 309,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 144,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรอืเข้ำปกหนังสอื ค่ำซักฟอก ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรที่เป็นกำรจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบดดัแปลง  
ต่อเตมิครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใด และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจำ้ง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ต่ำงๆ ฯลฯ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครฐั พ.ศ.2560 
, ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
, ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 
2563, หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที ่22 มีนำคม 2564 และหนังสือ
กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจักร ได้แก ่ 
ค่ำเบ้ียเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรอืพลังงำน
ส ำรับยำนพำหนะ และอื่นๆ ท ำนองเดียวกนั ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดนิทำงไปรำชกำร
ประจ ำในรำชอำณำจกัร และค่ำใช้จำ่ยอื่นทีจ่ ำเป็นตอ้งจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำน
ส่วนทอ้งถิน่ และพนกังำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนมุัติให้เดนิทำงไป
รำชกำรเพือ่ประชมุ ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝกึอบรม 
เพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้พนกังำน 
และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิน่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที ่4) 
พ.ศ.2561 (กองช่ำง) 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่เรียกชือ่อย่ำงอื่นให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝกึอบรมเบิกจ่ำย ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญำตหรอือนุมัติให้เดนิทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไป
ติดต่อรำชกำร รวมถงึกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้พนกังำนและเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
พ.ศ.2557 (กองช่ำง) 
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์เครือ่งปรับอำกำศ  
รถยนต์ส่วนกลำง ฯลฯ และค่ำบ ำรุงรกัษำหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำน 
ได้ตำมปกต ิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 (กองช่ำง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น เกำ้อี้พลำสตกิ พระบรมยำลักษณ ์กระดำษ หมึก 
ดินสอ ปำกกำ ธงชำติ แบบพิมพ์ น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชน ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏบัิติงำน
รำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงรถยนต์น้ ำมันเบรก เพลำ ชุดเกียร์
รถยนต ์แบตเตอรี ่หลอดไฟ ตลับลูกปืน สำยไมล์ หัวเทียน ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น เช่น แก๊สหุงตม้ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมนัดีเซล  
น้ ำมันหลอ่ลื่น ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสอืกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมลู พิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส ำหรบัเครื่องพมิพ์แบบเลเซอร ์กระดำษต่อเนือ่ง สำย
เคเบิล แป้นพิมพ ์เมำส ์เมนบอร์ด เครือ่งกระจำยสัญญำณ (Hub) แผ่นวงจรอิเลก็ทรอนกิส ์
(Card) เครื่องอ่ำนและบันทกึขอ้มูลแบบต่ำงๆ ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 และหนังสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28  
พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 600,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนกังำน/ในที่สำธำรณะ หรืออำคำรสถำนที่ทีอ่ยู่ในควำมดแูลรับผิดชอบ
ขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน โดยจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสถำนีสูบน้ ำดว้ยไฟฟ้ำ หมู่ที ่7  
บ้ำนท่ำดนิสอพอง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และหนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

      

      

      

      

      



~ 96 ~ 
 

  
งบลงทุน รวม 745,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 745,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ  
2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวตัต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ (Cab) 

จ ำนวน 715,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถบรรทุก (ดเีซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 
หรือก ำลังเครือ่งยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กโิลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีชอ่งว่ำงด้ำนหลังคนขับ 
(Cab) จ ำนวน 1 คัน รำคำ 715,000 บำท โดยมีลักษณะเฉพำะสังเขป ตำมบัญชรีำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ ์ส ำนกังบประมำณ ฉบับเดือนธันวำคม 2563 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั ดังนี้ 
 1) มีน้ ำหนกับรรทกุไม่ต่ ำกว่ำ 1 ตนั  
 2) มีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับส ำหรับนั่งหรือเก็บของได้ 
 3) เป็นกระบะส ำเร็จรูป 
 4) เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ 
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมพระรำชบัญญตัิสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ.2562 , 
พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัที ่22 มิถุนำยน 
2552 , หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  
2564 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 
มิถุนำยน 2564 (กองช่ำง) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ  
19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphic Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 
2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State  
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 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 ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
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ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัติก ำหนด 
แผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 (กอช่ำง) 

 
งานก่อสร้าง รวม 3,004,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 654,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 474,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 264,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเอกชนด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ค่ำก ำจดัขยะหรอืสิ่งปฏิกูล ค่ำบริกำรในกำรก ำจัดสิ่งปฏิกลู จัดเกบ็ขยะของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ค่ำระวำงบรรทกุ ค่ำเช่ำทรัพย์สนิ (ยกเวน้ ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเช่ำอำคำรและที่ดนิ รวมทั้งค่ำบรกิำรอืน่ใดที่เกี่ยวกับกำรเช่ำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ
หรือเข้ำปกหนังสอื ค่ำซักฟอก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเวน้ ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ีย
ประกนั ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิคดีตำมค ำพพิำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรที่เป็นกำรจ้ำงให้ผู้รับจ้ำง
ท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึงมิใช่เป็นกำรประกอบดัดแปลง ต่อเตมิครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใด 
และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำรต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ 
ค่ำบริกำรก ำจดัปลอก ค่ำจ้ำงผู้แสดงแบบ ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สนิ ค่ำตรวจวนิิจฉัยโรค ค่ำท ำหมัน 
เป็นต้น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ ค่ำจ้ำงออกแบบ ค่ำรบัรองแบบ  
ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนนิกำรเอง ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำติดตั้งโทรศัพท ์ 
ค่ำติดตั้งเครือ่งรับสญัญำณต่ำงๆ (ที่ไม่เข้ำลกัษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) ฯลฯ  เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 , พระรำชบัญญัติกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจดัซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัติรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ  
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๐ , ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำรจัดกำร
มูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที ่๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๐ , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎำคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที ่22 มีนำคม 2564 และหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 และหนังสอืกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท  
0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (กองช่ำง) 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ  

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจักร ได้แก ่
ค่ำเบ้ียเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรอืพลังงำน
ส ำรับยำนพำหนะ ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำจำ้งคนหำบหำม และอื่นๆ ท ำนองเดียวกัน ค่ำพำหนะ
รับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำใน
รำชอำณำจักร และค่ำใช้จ่ำยอืน่ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร ของพนกังำนส่วน
ท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนญุำตหรอือนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร
เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝกึอบรมเพื่อกำร
พัฒนำองค์ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้พนกังำนและ
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิน่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที ่4) 
พ.ศ.2561 (กองช่ำง) 
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ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่เรียกชือ่อย่ำงอื่นให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝกึอบรมเบิกจ่ำย ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญำตหรอือนุมัติให้เดนิทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไป
ติดต่อรำชกำร รวมถงึกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นให้พนกังำนและเจ้ำหนำ้ที่ในสังกัดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกึอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
พ.ศ.2557 (กองช่ำง) 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์รถยนต์สว่นกลำง ฯลฯ 
และค่ำบ ำรุงรักษำหรอืซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยวิธกีำรงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำรงำนขอองค์กร ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 (กองช่ำง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดกุ่อสร้ำง เช่น อ่ำงล้ำงมือ เหล็กเส้น สี ทรำย ปูนซีเมนต ์กระเบ้ือง ตะปู  
ท่อต่ำงๆ ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสรมิ
กำรปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงรถยนต์น้ ำมันเบรก เพลำ ชุดเกียร์
รถยนต ์แบตเตอรี ่หลอดไฟ ตลับลูกปืน สำยไมล์ หัวเทียน ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และ หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น เช่น แก๊สหุงตม้ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมนัดีเซล  
น้ ำมันหลอ่ลื่น ฯลฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสอืกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

      

  
งบลงทุน รวม 2,350,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,300,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    

รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ  
ชนิด 6 ล้อ 

จ ำนวน 2,300,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ ชนิด 6 ล้อ  
เครื่องยนต์ดีเซล มีก ำลังแรงม้ำสูงสุดไมน่้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ ตอนหน้ำเปน็หัวเก๋งสำมำรถบรรจุ
พนักงำนได้ไม่น้อยกว่ำ 3 คน (รวมพนกังำนขับรถ) ตอนทำ้ยติดตั้งเครนไฮโดรลิค สำมำรถยกสูง
ได้ไม่น้อยกว่ำ 12 เมตร และติดตั้งกระบะเหล็กพรอ้มดั๊มพ ์ท ำงำนกำรยกเทดว้ยระบบไฮดรอลิค  
ติดตั้งไฟสัญญำณวับวำบสีเหลือง 1 ดวง มีระบบสัญญำณไฟต่ำงๆ ตำมกรมกำรขนสง่ทำงบก
ก ำหนด และตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัตงิำน ตวัรถและอุปกรณท์กุชนิดเป็นของใหมไ่ม่เคยใช้
งำนมำก่อน สำมำรถน ำรถกระเช้ำซ่อมไฟฟำ้ไปใช้ปฏิบัติงำนได้ทันที จ ำนวน 1 คัน รำคำ  
2,300,000 บำท รำยละเอียดคุณลกัษณะตำมที ่อบต.แก่งเสี้ยนก ำหนด จัดหำตำมรำคำท้องตลำด 
เนื่องจำกครุภัณฑ์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏในบัญชมีำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนกังบประมำณ ส ำหรับใช้

      



~ 99 ~ 
 

ในกำรปฏิบัติงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ตำมพระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 , พระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542, หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนำยน 2552 , หนังสือกรม 
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 2559 
, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 
, หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 
2564 และตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที ่8/2564 หน้ำที ่25  
ล ำดับ 25 (กองช่ำง) 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 

   
ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)       

    
เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงนิชดเชยค่ำงำนกอ่สร้ำงตำมสญัญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) ตำมสัญญำกอ่สร้ำง 
ทุกประเภทที่ปรำกฏตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซื้อจัดจำ้งและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครฐั พ.ศ.2560 , หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1837 
ลงวันที ่11 กันยำยน 2560 , หนังสือกรมสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 และตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที ่4/2564 หน้ำที ่9 ล ำดับ 1 (กองช่ำง) 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ  

    
โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนเกษตรกร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรช่วยเหลอืประชำชนด้ำนเกษตรกรส ำหรับช่วยเหลือเกษตร 
ที่ได้รับควำมเดือดร้อน ตำมอ ำนำจหนำ้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม , หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7798  
ลงวันที ่29 ธันวำคม 2563 , หนังสือกรมสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 , หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 
/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2564 และตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที ่8/2564 หน้ำที ่13 ล ำดับ 5 (ส ำนักปลัด) 

      

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


