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องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

เขต/อ าเภอ เมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุร ี

**************************** 

225 หมู่ที่ 5  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล แก่งเสี้ยน 

  เขต/อ าเภอ เมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000 

      

   
พื้นที่ 87.52 ตารางกิโลเมตร 

   
ประชากรทั้งหมด 5,900 คน 

ชำย 2,883 คน 

หญิง 3,017 คน 

   
   
 ข้อมูล ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น   
 

                       บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   จะได้เสนอร่ำง

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยนอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น ใน

โอกำสนี้  คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  จึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำน

ได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง  ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

ดังตอ่ไปนี ้
 
 

 1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท่ัวไป 

    ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ณ วันท่ี 3  สิงหำคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน 27,061,151.97 บำท 

    1.1.2 เงินสะสม  จ ำนวน 6,523,911.36 บำท 

    1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน 11,389,612.43 บำท 

    1.1.4 รำยกำรท่ีได้กันเงินไวแ้บบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจำ่ย  จ ำนวน 0 โครงกำร  รวม 0.00 บำท 

    1.1.5 รำยกำรท่ีได้กันเงินไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน  จ ำนวน 0 โครงกำร  รวม 0.00 บำท 

   1.2 เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน 0.00 บำท 

   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560  ณ  วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 

   (1) รำยรับจรงิ จ ำนวน 24,738,996.11 บำท ประกอบด้วย 

    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 729,539.93 บำท 

   หมวดค่ำธรรมเนยีม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน 178,903.20 บำท 

   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สนิ จ ำนวน 254,875.02 บำท 
  

 

   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์ จ ำนวน 0.00 บำท 

   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 31,567.08 บำท 

   หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 

   หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 11,739,397.26 บำท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ ำนวน 11,804,713.62 บำท 

  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 135,293.00 บำท 
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  (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 18,004,552.17 บำท ประกอบด้วย 

   งบกลำง จ ำนวน 5,725,043.00 บำท 

   งบบุคลำกร จ ำนวน 5,733,699.00 บำท 

   งบด ำเนนิงำน จ ำนวน 3,759,265.67 บำท 

   งบลงทุน จ ำนวน 2,119,300.00 บำท 

   งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท 

   งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 667,244.50 บำท 

  (4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 132,220.00 บำท 

  (5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 

  (6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงนิทุนส ำรองเงินสะสม 0.00 บำท                                              
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                             ค าแถลงงบประมาณ 

                       ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

                     องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน 

                 อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 
 

รายรับ รายรับจริง ปี 2559  ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561  

รายได้จัดเก็บ 

    หมวดภำษีอำกร 857,329.95 815,000.00 815,000.00 

    หมวดค่ำธรรมเนยีม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 9,413.80 41,000.00 41,000.00 

    หมวดรำยได้จำกทรัพย์สนิ 374,232.32 250,000.00 250,000.00 

    หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 46,510.00 29,000.00 29,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 1,287,486.07 1,135,000.00 1,135,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภำษีจัดสรร 14,214,520.82 13,865,000.00 13,865,000.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,214,520.82 13,865,000.00 13,865,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 5,206,497.00 9,100,000.00 12,400,000.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,206,497.00 9,100,000.00 12,400,000.00 

รวม 20,708,503.89 24,100,000.00 27,400,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริงป ี2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 

จ่ายจากงบประมาณ 

  งบกลำง 287,488.00 6,334,260.00 7,148,920.00 

  งบบุคลำกร 5,497,282.00 6,719,880.00 7,253,940.00 

  งบด ำเนนิงำน 3,919,272.29 6,861,160.00 8,997,340.00 

  งบลงทุน 4,879,033.19 2,934,700.00 2,785,800.00 
  งบรำยจ่ำยอ่ืน 0.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 698,556.64 1,230,000.00 1,194,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 15,281,632.12 24,100,000.00 27,400,000.00 

รวม 15,281,632.12 24,100,000.00 27,400,000.00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

         เรื่อง     

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

       

 
 

        ของ 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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         บันทึกหลักการและเหตุผล  

       ประกอบรำ่งขอ้บัญญัติ  งบประมำณรำยจ่ำย 

       ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

        ของ องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแก่งเสีย้น 
        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 11,182,160 

  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 70,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงำนกำรศกึษำ 2,941,540 

  แผนงำนสำธำรณสุข 185,000 

  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 12,500 

  แผนงำนเคหะและชุมชน 4,595,280 

  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 450,000 

  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 664,600 

ด้านการเศรษฐกิจ  

  แผนงำนกำรเกษตร 150,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

  แผนงำนงบกลำง 7,148,920 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,400,000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

                  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสีย้น 

                อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 

        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

            

งบ  
  

งาน 

  
  

งานบรหิารทั่วไป งานบรหิารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 4,118,040 1,673,760 5,791,800 

    เงินเดอืน (ฝ่ำยกำรเมอืง) 1,534,320 0 1,534,320 

    เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,583,720 1,673,760 4,257,480 

งบด าเนนิงาน 4,115,340 688,720 4,804,060 

    ค่ำตอบแทน 277,650 158,720 436,370 

    ค่ำใชส้อย 2,303,690 450,000 2,753,690 

    ค่ำวัสด ุ 520,000 70,000 590,000 

    ค่ำสำธำรณูปโภค 1,014,000 10,000 1,024,000 

งบลงทุน 451,400 114,900 566,300 

    ค่ำครุภัณฑ ์ 451,400 114,900 566,300 

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 20,000 

    รำยจ่ำยอ่ืน 20,000 0 20,000 

                                             รวม 8,704,780 2,477,380 11,182,160 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

        

งบ  

  

งาน  

  

งานป้องกนัภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย 
รวม 

   

งบด าเนนิงาน 70,000 70,000 

    ค่ำใชส้อย 70,000 70,000 

                                             รวม 70,000 70,000 

 

แผนงานการศึกษา 

        

งบ 

  

งาน 

  

งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศกึษา 
รวม 

งบบุคลากร 655,740 655,740 

    เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 655,740 655,740 

งบด าเนนิงาน 1,141,800 1,141,800 

    ค่ำใชส้อย 520,800 520,800 

    ค่ำวัสด ุ 621,000 621,000 

งบเงินอดุหนุน 1,144,000 1,144,000 

    เงินอุดหนุน 1,144,000 1,144,000 

                                             รวม 2,941,540 2,941,540 
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แผนงานสาธารณสุข 

        

 งบ 

งาน 

  

  

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน 
รวม 

งบด าเนนิงาน 165,000 165,000 

    ค่ำใชส้อย 165,000 165,000 

งบเงินอดุหนุน 20,000 20,000 

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000 

                                             รวม 185,000 185,000 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

        

 งบ  

งาน 

  

  

งานสวสัดิการสงัคมและ

สังคมสงเคราะห ์
รวม 

งบด าเนนิงาน 7,500 7,500 

    ค่ำใชส้อย 7,500 7,500 

งบเงินอดุหนุน 5,000 5,000 

    เงินอุดหนุน 5,000 5,000 

                                             รวม 12,500 12,500 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

      

งบ 

งาน 

  

  

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งานบ าบดัน้ าเสีย รวม 

งบบุคลากร 806,400 0 0 806,400 

    เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 806,400 0 0 806,400 

งบด าเนนิงาน 383,380 1,136,000 50,000 1,569,380 

    ค่ำตอบแทน 133,380 0 0 133,380 

    ค่ำใชส้อย 200,000 1,136,000 50,000 1,386,000 

    ค่ำวัสด ุ 50,000 0 0 50,000 

งบลงทุน 67,000 2,152,500 0 2,219,500 

    ค่ำครุภัณฑ ์ 67,000 0 0 67,000 

    ค่ำท่ีดนิและสิ่งก่อสร้ำง 0 2,152,500 0 2,152,500 

                                             รวม 1,256,780 3,288,500 50,000 4,595,280 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

      

งบ  

งาน 

  

  

งานส่งเสริมและสนับสนนุ

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวม   

  

  งบด าเนนิงาน 450,000 450,000 

      ค่ำใชส้อย 450,000 450,000 

                                               รวม 450,000 450,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  

 งบ  
งาน 

   
งานกีฬาและนนัทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม 

งบด าเนนิงาน 75,000 564,600 639,600 

    ค่ำใชส้อย 55,000 564,600 619,600 

    ค่ำวสัดุ 20,000 0 20,000 

งบเงินอดุหนุน 0 25,000 25,000 

    เงินอุดหนุน 0 25,000 25,000 

                                             รวม 75,000 589,600 664,600 

แผนงานการเกษตร 

     

งบ  
งาน 

  
งานส่งเสริมการเกษตร รวม  

 
 งบด าเนนิงาน 150,000 150,000 

     ค่ำใชส้อย 150,000 150,000 

                                              รวม 150,000 150,000 

 แผนงานงบกลาง 

    

งบ 
งาน 

  
งบกลาง รวม  

 
 งบกลาง 7,148,920 7,148,920 

     งบกลำง 7,148,920 7,148,920 
 

                                             รวม 7,148,920 7,148,920 
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ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

อ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี

         โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  อำศัยอ ำนำจตำม

ควำมในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  

มำตรำ 71  จึงตรำข้อบัญญัติขึ้นไว้  โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน และ

โดยอนุมัติของนำยอ ำเภอเมอืงกำญจนบุรี 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเ้รียกว่ำ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิน้ 27,400,000 บำท 

 

ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน      

ทั่วไป เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิน้ 27,400,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้ 

    แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 11,182,160 

  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 70,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงำนกำรศกึษำ 2,941,540 

  แผนงำนสำธำรณสุข 185,000 

  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 12,500 

  แผนงำนเคหะและชุมชน 4,595,280 

  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 450,000 

  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 664,600 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงำนกำรเกษตร 150,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงำนงบกลำง 7,148,920 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,400,000 

  

          

 
 

ข้อ 5. งบประมำณรำยจำ่ยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิน้ 0 บำท ดังนี้  

    งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
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ข้อ 6. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยนปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงนิงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ  

ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงนิขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

          ข้อ 7. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้นมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัตินี้ 

    
             ประกำศ ณ วันที่ ...................................................................... 

        

 

   (ลงนำม).................................................. 

   
         (นำยสมชำย   ฟักทอง) 

   

     ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น 

 

 

 

                                 อนมุัติ 

    
          (ลงนำม).................................................. 

                       (นำยพจน์   หรูวรนันท์) 

              ต ำแหน่ง นำยอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี 
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                                                                            รายงานประมาณการรายรับ 

                                                                            ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 

                                                                          องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแก่งเสี้ยน 

                                                                     อ ำเภอ เมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 
           

  

รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

หมวดภาษีอากร               

     ภำษีโรงเรือนและที่ดนิ 232,068.00 234,710.00 412,356.65 400,000.00 0.00 % 400,000.00 

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 411,685.37 348,761.63 427,543.30 400,000.00 0.00 % 400,000.00 

     ภำษีป้ำย 16,116.00 14,588.00 17,430.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 659,869.37 598,059.63 857,329.95 815,000.00     815,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 2,479.10 1,105.80 1,493.80 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 1,611.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสอืรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร 0.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้มสีิทธิท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดลอ้มแห่งชำติ 510.00 3,004.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 690.00 590.00 400.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

     ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 103,949.00 1,000.00 1,010.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 63,560.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 1,500.00 500.00 5,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 174,299.10 6,699.80 9,413.80 41,000.00     41,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

     ดอกเบ้ีย 238,217.50 390,346.42 374,232.32 250,000.00 0.00 % 250,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 238,217.50 390,346.42 374,232.32 250,000.00     250,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     ค่ำขำยแบบแปลน 85,500.00 35,000.00 46,500.00 21,000.00 0.00 % 21,000.00 

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 27,930.00 0.00 10.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 113,430.00 35,000.00 46,510.00 29,000.00     29,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน 0.00 120,783.63 351,996.07 120,000.00 0.00 % 120,000.00 

     ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 7,236,823.03 7,581,376.66 7,616,175.21 7,300,000.00 0.00 % 7,300,000.00 

     ภำษีมูลคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยไดฯ้ 2,349,577.58 2,381,461.51 2,412,689.10 2,300,000.00 0.00 % 2,300,000.00 

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 129,500.16 72,292.44 59,999.84 0.00 0.00 % 0.00 

     ภำษีสุรำ 1,006,894.04 1,167,111.75 1,166,534.15 1,265,000.00 0.00 % 1,265,000.00 

     ภำษีสรรพสำมติ 1,369,575.46 2,011,144.56 2,509,224.58 2,810,000.00 0.00 % 2,810,000.00 

     ค่ำภำคหลวงแร่ 50,359.81 54,064.88 63,120.99 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 87,780.59 50,757.04 34,048.88 40,000.00 0.00 % 40,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 293.00 18,141.00 732.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,230,803.67 13,457,133.47 14,214,520.82 13,865,000.00     13,865,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

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

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถำ่ยโอนเลอืกท ำ 5,782,557.00 3,707,075.00 5,206,497.00 9,100,000.00 3.30 % 9,400,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,782,557.00 3,707,075.00 5,206,497.00 9,100,000.00     12,400,000.00 

รวมทุกหมวด 19,199,176.64 18,194,314.32 20,708,503.89 24,100,000.00     27,400,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น 

อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 
      

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   27,400,000  บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 597,000 บาท 

  
ภำษีโรงเรือนและท่ีดนิ จ ำนวน 400,000 บำท 

    ภำษีโรงเรือนและที่ดิน  จ ำนวน  400,000  บำท  โดยค ำนวณประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

  
ภำษีบ ำรุงท้องท่ี จ ำนวน 182,000 บำท 

    ภำษีบ ำรุงท้องที ่ จ ำนวน  182,000  บำท  โดยค ำนวณประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกบัรำยรับจรงิในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

  
ภำษีป้ำย จ ำนวน 15,000 บำท 

    ภำษีป้ำย  จ ำนวน 15,000  บำท  โดยค ำนวณประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 41,000 บาท 

  
ค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 1,000 บำท 

    ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 1,000 บำท โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

  
ค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 2,000 บำท 

    คำ่ธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคมุอำคำร  จ ำนวน 2,000 บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

  
ค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดลอ้มแหง่ชำติ จ ำนวน 500 บำท 

    
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสรมิและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำต ิ จ ำนวน 500 บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกบัรำยรับ

จริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  

  
ค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 1,500 บำท 

    ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณชิย์  จ ำนวน 1,500 บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  
ค่ำธรรมเนยีมอื่น ๆ จ ำนวน 5,000 บำท 

    
ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ  จ ำนวน  5,000  บำท  โดยประมำณกำรรับค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฯลฯ  ให้ใกล้เคียงกับ

รำยรับจรงิที่ไดรั้บในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

  
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 30,000 บำท 

    ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ  จ ำนวน  30,000  บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิที่ไดรั้บในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

  
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยตอ่สุขภำพ จ ำนวน 1,000 บำท 

    
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  จ ำนวน  1,000  บำท  โดยประมำณกำรรับ ให้ใกล้เคียงกบัรำยรับ

จริงที่ไดรั้บในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

 
หมวดรายได้จากทรพัย์สิน รวม 250,000 บาท 

  
ดอกเบีย้ จ ำนวน 250,000 บำท 

    ดอกเบีย้  จ ำนวน  250,000  บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิที่ไดรั้บในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  
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หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ รวม 29,000 บาท 

  
ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 21,000 บำท 

    ค่ำขำยแบบแปลน  จ ำนวน  21,000  บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิที่ไดรั้บในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

  
รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ ำนวน 8,000 บำท 

    รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอื่นๆ  จ ำนวน  8,000  บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิที่ไดรั้บในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,083,000 บาท 

  
ภำษีและค่ำธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเลื่อน จ ำนวน 120,000 บำท 

    
ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ ำนวน  120,000  บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณ   

ในปีที่ผ่ำนมำ  

  
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 7,300,000 บำท 

    
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ  จ ำนวน  7,300,000  บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณ    

ในปีที่ผ่ำนมำ  

  
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 2,300,000 บำท 

  
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ  จ ำนวน  2,300,000  บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจริงที่ได้รับในปีงบประมำณ

ในปีที่ผ่ำนมำ 

  
ภำษีสุรำ จ ำนวน 1,265,000 บำท 

    ภำษีสุรำ  จ ำนวน  1,265,000  บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิที่ไดรั้บในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

  
ภำษีสรรพสำมติ จ ำนวน 3,028,000 บำท 

    ภำษีสรรพสำมิต  จ ำนวน  3,028,000  บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิที่ไดรั้บในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

  
ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 30,000 บำท 

    ค่ำภำคหลวงแร่  จ ำนวน  30,000  บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิที่ไดรั้บในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

  
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 40,000 บำท 

    ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม  จ ำนวน  40,000  บำท  โดยประมำณกำรรับให้ใกล้เคียงกับรำยรับจรงิที่ไดรั้บในปีงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ  

 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป รวม 12,400,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับ อปท.ท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี จ ำนวน 3,000,000 บำท 

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

ที่ไดรั้บในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   

  
เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนนิกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่และภำรกจิถ่ำยโอนเลอืกท ำ จ ำนวน 9,400,000 บำท 

    
เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ จ ำนวน  9,400,000  บำท  โดยประมำณกำรรำยรับให้

ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ   
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น 

อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี    จังหวัดกำญจนบุรี 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               

งานบริหารทั่วไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

    เงินเดอืนนำยก/รองนำยก     511,486       514,080  471,240 514,080 0 % 514,080 

    เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก       30,184        42,120  38,610 42,120 0 % 42,120 

    เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก       30,184        42,120  38,610 42,120 0 % 42,120 

    เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล       62,348        86,400  86,400 86,400 0 % 86,400 

    เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น     746,130      809,760  692,400 763,600 11.26 % 849,600 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   1,380,332    1,494,480 1,327,260 1,448,320     1,534,320 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดอืนพนักงำน   1,322,486     1,463,793  1,580,208 1,797,680 4.92 % 1,886,040 

    เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน       87,340               0.00 14,000 84,000 -100 % 0 

    เงินประจ ำต ำแหน่ง     195,416       176,400 153,300 126,000 66.67 % 210,000 

    ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง     202,705      382,160 365,700 399,720 13 % 451,680 

    เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจำ้ง       66,535       49,140 34,555 36,000 0 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   1,874,482    2,071,493 2,147,763 2,443,400     2,583,720 

รวมงบบุคลากร   3,254,814 3,554,693 3,475,023 3,891,720     4,118,040 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 251,700 107,501 600 30,000 418.83 % 155,650 

    ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 23,400 0 8,000 10,000 100 % 20,000 

    ค่ำเช่ำบำ้น 7,049       34,950 72,000 72,000 0 % 72,000 

    เงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตร 21,019         8,030 18,385 30,000 0 % 30,000 

    รวมค่าตอบแทน 303,168     150,481 98,985 142,000 
  

277,650 

  ค่าใช้สอย               

    รำยจำ่ยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบรกิำร     658,025.61       644,835.31  410,196.92 806,200 11.63 % 900,000 

    รำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร       24,750      308,415  272,206 309,500 -77.38 % 70,000 

    รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืนๆ     360,034      79,026  75,300 398,770 251.67 % 1,003,690 

 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม       62,815        43,480 37,466.14 200,000 65 % 330,000 

  รวมค่าใช้สอย  1,105,624.60 1,071,692.31 777,762.06 1,806,870     2,303,690 

 
ค่าวัสดุ               

    วัสดุส ำนักงำน       39,968       54,965  81,045 85,000 -41.18 % 50,000 

    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ         4,916.65          4,012.50  2,799.12 10,000 100 % 20,000 

    วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว         8,224        11,692  46,185 30,000 -33.33 % 20,000 

    วัสดุก่อสร้ำง 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

  วัสดุยำนพำหนะและขนสง่      0          1,112.80  0 50,000 0 % 50,000 

  วัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น     164,101.08      205,704.50  205,402 200,000 50 % 300,000 

  วัสดุอ่ืนๆ         4,500  0 0 0.00    0 % 0.00    

  วัสดุคอมพิวเตอร์       39,200        19,440 25,110 65,000 -23.08 % 50,000 

    รวมค่าวัสดุ     260,909.73      296,926.80  360,541.12 470,000     520,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

     ค่าสาธารณูปโภค        

 ค่ำไฟฟ้ำ     231,763.75       231,951.14  331,985.86 642,000 40.19 % 900,000 

 ค่ำบริกำรโทรศัพท์       5,649.62          6,944.32  3,690.45 10,000 20 % 12,000 

 ค่ำบริกำรไปรษณีย์         723            815  466 2,000 0 % 2,000 

 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม       15,183.30      620,595.52  623,360.6 433,100 -76.91 % 100,000 

 รวมค่าสาธารณูปโภค     253,319.67      860,305.98  959,502.91 1,087,100     1,014,000 

 รวมงบด าเนินงาน   1,923,022.01   2,479,606.09  2,196,791.09 3,505,970     4,115,340 

     งบลงทุน        

     ค่าครุภัณฑ์        

  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 163,010      157,000 12,500 199,200 28.5 % 256,000 

  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่ 784,000 0 0 0 0 % 0 

  ครุภัณฑ์กำรเกษตร 43,142.40 0 0 0 0 % 0 

 
 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 9,990 0 0 0 100 % 10,000 

  ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 0 0 0 21,500 -100 % 0 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,000 0 0 90,000 -19.36 % 75,400 

  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0         6,766.35 176,233.19 200,000 -50 % 100,000 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 1,016,142.40     163,766.35 188,733.19 510,700     451,400 

 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

       ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค     244,400        29,500  0 49,500 -100 % 0 

  รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง     244,400        29,500 0 49,500    0 

  รวมงบลงทุน   1,260,542.40      256,266.35  188,733.19 560,200     451,400 

 
 
 



 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 งบรายจ่ายอื่น        

  รายจ่ายอื่น        

        รำยจำ่ยอ่ืน      18,000             18,000    0 20,000 0 % 20,000 

       เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษค้ำงจำ่ย  ปีงบประมำณ 2556 0      459,706 0 0 0 % 0 

   รวมรายจ่ายอ่ืน       18,000      477,706 0 20,000     20,000 

   รวมงบรายจ่ายอื่น       18,000     477,706 0 20,000     20,000 

 งบเงินอุดหนุน        

  เงินอุดหนุน        

  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       20,000 0 35,000 0 0 % 0 

  เงินอุดหนุนสว่นรำชกำร       35,000 0 25,000 25,000 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน       55,000 0 0 25,000     0 

 รวมงบเงินอุดหนุน       55,000 0 0 25,000     0 

 รวมงานบริหารทั่วไป 6,511,378.41   6,761,551.44 5,920,547.28 8,002,890     8,704,780 

  งานบริหารงานคลัง        

  งบบุคลากร        

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

  เงินเดอืนพนักงำน   1,029,347     1,135,003  1,213,487 1,385,000 5.21 % 1,457,160 

  เงินประจ ำต ำแหน่ง       55,545               0    38,500 42,000 0 % 42,000 

  ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง       61,016        42,000 144,580 164,640 6.05 % 174,600 

  เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจำ้ง     112,705       146,280 1,460 0 0 % 0 

  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนถำ่ยโอน       18,945        13,140  3,567 0 0 % 0 

  รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   1,277,558    1,336,423  1,401,594 1,591,640     1,673,760 

  รวมงบบุคลากร   1,277,558    1,336,423  1,401,594 1,591,640     1,673,760 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

  งบด าเนินงาน        

   ค่าตอบแทน        

             ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น     147,750        58,926  0 0 100 % 69,920 

             ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 0 0 0 100 % 10,000 

             ค่ำเชำ่บ้ำน         9,400        10,850            0    3,400 747.06 % 28,800 

             เงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตร         1,675                0    10,820 30,000 66.67 % 50,000 

 รวมค่าตอบแทน     158,825        69,776  10,820 33,400     158,720 

       ค่าใช้สอย        

  รำยจำ่ยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบรกิำร       54,080      122,520 137,360 110,000 9.09 % 120,000 

  รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืนๆ     23,968       10,448 47,164 225,000 33.33 % 300,000 

  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม       31,450         5,200 3,692 30,000 0 % 30,000 

  รวมค่าใช้สอย     109,498     138,168 188,216 365,000     450,000 

  ค่าวัสดุ        

   วัสดุส ำนักงำน 29,974       32,679.80 25,513 55,000 -27.27 % 40,000 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,080       19,985 25,260 30,000 0 % 30,000 

  รวมค่าวัสดุ 44,054       52,664.80  50,773 85,000     70,000 

  ค่าสาธารณูปโภค        

  ค่ำบริกำรไปรษณีย์         4,731         2,497 5,241 10,000 0 % 10,000 

  รวมค่าสาธารณูปโภค        4,731         2,497 5,241 10,000     10,000 

  รวมงบด าเนินงาน     317,108     263,105.80  255,050 493,400     688,720 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 งบลงทุน        

 ค่าครุภัณฑ์        

        ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       14,600       37,500 7,900 45,000 71.11 % 77,000 

        ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 60,600    0 61,300 22,000 71.36 % 37,700 

        ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 9,990  0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์       85,190      37,500 61,300 67,000     114,900 

 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

    ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 20,000 0 0 0 0 % 0 

  รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 20,000 0 0 0   0 

  รวมงบลงทุน      105,190      37,500  61,300 67,000   114,900 

 งบรายจ่ายอื่น        

 รายจ่ายอื่น        

     เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษค้ำงจำ่ย ปีงบประมำณ 2556 0     243,324.00  0 0 0 % 0 

  รวมงบรายจ่ายอื่น 0     243,324.00  0 0   0 

  รวมงานบริหารงานคลัง   1,699,856  1,880,352.80  1,717,944 2,152,040     2,477,380 

  รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป   7,921840  8,641,904.24  7,638,491.28 10,154,930     11,182,160 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน        

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        

  งบด าเนินงาน        

   ค่าใช้สอย        

         รำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร             0            9,200 0 0 0 % 0 

          รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบัิติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       34,800        41,500 38,450 50,000 40 % 70,000 

  รวมค่าใช้สอย 34,800      50,700 38,450 50,000     70,000 

  รวมงบด าเนินงาน      34,800      50,700 38,450 50,000     70,000 

 งบลงทุน        

          ค่าครุภัณฑ์        

                 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์   0            4,649.43  0 0 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์          0            4,649.43  0 0   0 

         ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

                 ค่ำที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง 390,329.46 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 390,329.46 0 0 0   0 

 รวมงบลงทุน 390,329.46 0 0 0   0 

 รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      425,129.46        55,349.43  38,450 50,000     70,000 

 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน      425,129.46       55,349.43  38,450 50,000     70,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ป ี2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 แผนงานการศึกษา        

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        

        งบบุคลากร        

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

              เงินเดอืนพนักงำน 0 0 0 477,400 -100 % 0 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 477,400     0 

 รวมงบบุคลากร 0 0 0 477,400     0 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 0 477,400     0 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        

        งบบุคลากร        

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

             เงินเดอืนพนักงำน 0 0 0 0 100 % 487,680 

             ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง 0 0 0 141,360 2.89 % 145,440 

             เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจำ้ง 0 0 0 22,260 1.62 % 22,620 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 163,620     655,740 

 รวมงบบุคลากร 0 0 0 163,620     655,740 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 งบด าเนินงาน        

 ค่าใช้สอย        

             รำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 124,000     305,650 100,000 0 0 % 0 

        รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบัิติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 0          52,400.00  381,542 531,745   520,800 

 รวมค่าใช้สอย     124,000        358,050  481,542 531,745     520,800 

 ค่าวัสดุ        

         ค่ำอำหำรเสรมิ (นม)     526,071.34       583,720.52  469,837.9 661,100 -6.07 % 621,000 

         ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน   1,004,000    1,028,000  0 0 0 % 0 

 รวมค่าวัสดุ   1,530,071.34     1,611,720.52  469,837.9 661,100     621,000 

 รวมงบด าเนินงาน   1,888,121.34    1,692,420.52  951,379.9 1,192,845     1,141,800 

 งบลงทุน        

 ค่าครุภัณฑ์        

          ครุภัณฑ์กำรศึกษำ    124,300 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์    124,300    0 0 0   0 

  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

            ค่ำที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง 21,500 0 0 0 0 % 0 

   รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       21,500  0 0 0   0 

  รวมงบลงทุน     145,800  0 0 0   0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 งบเงินอุดหนุน        

 เงินอุดหนุน        

           เงินอุดหนุนสว่นรำชกำร 0 0 524,000 1,220,000 -6.23 % 1,144,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 524,000 1,220,000     1,144,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 524,000 1,220,000     1,144,000 

 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   2,033,921.34    1,692,420.52  1,475,379.9 2,576,465     2,941,540 

 รวมแผนงานการศึกษา   2,033,921.34    1,692,420.52  1,475,379.9 3,053,865     2,941,540 

แผนงานสาธารณสุข        

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        

      งบด าเนินงาน        

      ค่าใช้สอย        

            รำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร       85,377.30       97,562.40  77,930.30 0.00 0 % 0 

            รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืนๆ       49,000  0 0 65,000 -100 % 0 

 รวมค่าใช้สอย     134,377.30        97,562.40  77,930.30 65,000     0 

 รวมงบด าเนินงาน     134,377.30        97,562.40  77,930.30 65,000     0 

       งบเงินอุดหนุน        

       เงินอุดหนุน        

             เงินอุดหนุนสว่นรำชกำร       35,000                0    30,000 5,000 -100 % 0 

             เงินอุดหนุนเอกชน       60,000        30,000  0 0 0 % 0 

 
 
 



 30 

 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 รวมเงินอุดหนุน       95,000        30,000 30,000 5,000     0 

 รวมงบเงินอุดหนุน       95,000       30,000.00  30,000 5,000     0 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     229,377.30      127,562.40  107,930.30 70,000     0 

 รวมแผนงานสาธารณสุข     229,377.30      127,562.40  107,930.30 70,000     0 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        

 งบด าเนินงาน        

       ค่าใช้สอย        

             รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืนๆ 0 0 0 0 100 % 165,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     165,000 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     165,000 

 งบเงินอุดหนุน        

        เงินอุดหนุน        

              เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 20,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0     20,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0     20,000 

 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 0     185,000 

 รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 107,930.3 70,000     185,000 

 
 
 
 
 



 31 

 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

แผนงานสังคมสงเคราะห์        

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์        

 งบด าเนินงาน        

 ค่าใช้สอย        

         รำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 0 0 12,388 0 0 % 0 

         รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบัิติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ            0       174,100       

 รวมค่าใช้สอย     225,850      178,630  12,388 8,500     0 

 รวมงบด าเนินงาน     225,850      178,630  12,388 8,500     0 

 งบเงินอุดหนุน        

 เงินอุดหนุน        

          เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์         5,000.00          5,000.00  5,000 5,000 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน        5,000.00          5,000.00  5,000 5,000     0 

 รวมงบเงินอุดหนุน        5,000.00          5,000.00  5,000 5,000     0 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     230,850.00      183,630.00  17,388 13,500     0 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์        

 งบด าเนินงาน        

 ค่าใช้สอย        

          รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบัิติรำชกำรท่ีไมเ่ข้ำลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืนๆ 0 0 0 0 100 % 7,500 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     7,500 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     7,500 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 งบเงินอุดหนุน        

 เงินอุดหนุน        

         เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 5,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0     5,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0     5,000 

 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0     12,500 

 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์     230,850.00      183,630.00  17,388 13,500     12,500 

แผนงานเคหะและชุมชน        

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        

 งบบุคลากร        

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

            เงินเดอืนพนักงำน     438,945      466,740 480,720 562,080 4.63 % 588,120 

            เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน         2,900                0.00    0 0 0 % 0 

            เงินประจ ำต ำแหน่ง       61,016       42,000  7,000 42,000 0 % 42,000 

            ค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง       99,075       146,280 131,390 166,240 6.04 % 176,280 

            เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจำ้ง       29,845       13,140 1,555 0 0 % 0 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     631,781      668,160 620,665 770,320     806,400 

 รวมงบบุคลากร     631,781      668,160 620,665 770,320     806,400 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 งบด าเนินงาน        

 ค่าตอบแทน        

         ค่ำตอบแทนผู้ปฏบัิติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       80,340.00        33,181.00  0 0 100 % 38,780 

         ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร   0 0 100 % 10,000 

         ค่ำเช่ำบำ้น       30,000.00        48,400.00  37,600 63,600 9.43 % 69,600 

         เงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตร         7,380.00        10,600.00  12,960 15,000 0 % 15,000 

          เงินช่วยเหลอืค่ำรักษำพยำบำล         2,219.00              0.00    0 0   0 

 รวมค่าตอบแทน     119,939.00        92,181.00  50,560 78,600     133,380 

 ค่าใช้สอย        

         รำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร     197,000       39,050 0 58,400 71.23 % 100,000 

         รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบัิติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 0       12,820  0 40,000   50,000 

         ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม       12,940             0    4,450 953,995 -94.76 % 50,000 

 รวมค่าใช้สอย     209,940        51,870  4,450 1,052,395     200,000 

 ค่าวัสดุ        

         วัสดุส ำนักงำน         9,239.00        10,765.00  6,875 20,000 0 % 20,000 

         วัสดุคอมพิวเตอร์         1,620.00          5,500.00  13,180 20,000 50 % 30,000 

 รวมค่าวัสดุ       10,859.00        16,265.00  20,055 40,000     50,000 

 รวมงบด าเนินงาน     340,738.00      160,316.00  75,065 1,170,995     383,380 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 งบลงทุน        

 ค่าครุภัณฑ์        

         ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       12,300         8,500 0 20,000 -216.66 % 4,800 

         ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 0 0 85,000 0 0 % 0 

         ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 0 0 0 0 100 % 3,500 

         ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       23,000       84,000   9,000 652.22 % 58,700 

 รวมค่าครุภัณฑ์       35,300       92,500  85,000 29,000     67,000 

 รวมงบลงทุน       35,300       92,500  85,000 29,000     67,000 

 งบเงินอุดหนุน        

 เงินอุดหนุน        

 เงินอุดหนุนสว่นรำชกำร     500,000  0 79,556.64 0 0 % 0 

 เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์ 0 0 0 16,005 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน     500,000 0 79,556.64 16,005     0 

 รวมงบเงินอุดหนุน     500,000  0 79,556.64 16,005     0 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,936,320 1,007,819 860,286.64 1,986,320     1,256,780 

 งานไฟฟ้าถนน        

 งบด าเนินงาน        

         ค่าใช้สอย        

               รำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่งบรกิำร 0 0 0 0 100 % 136,000 

               ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 1,000,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     1,136,000 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     1,136,000 

 งบลงทุน        

 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

             ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค   3,293,200     3,217,090.74  4,153,000 2,080,000 -5.18 % 1,977,500 

               ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 0 0 391,000 0 100 % 175,000 

 รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง   3,293,200   3,217,090.74  4,544,000 2,080,000     2,152,500 

 รวมงบลงทุน   3,293,200   3,217,090.74  4,544,000 2,080,000     2,152,500 

 รวมงานไฟฟ้าถนน   3,293,200   3,217,090.74  4,544,000 2,080,000     3,288,500 

 งานบ าบัดน้ าเสีย        

 งบด าเนินงาน        

 ค่าใช้สอย        

 รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืนๆ 0 0 0 0 100 % 50,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     50,000 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     50,000 

 รวมงานบ าบัดน้ าเสีย 0 0 0 0     50,000 

 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 5,404,286.64 4,066,320     4,595,280 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        

 งบด าเนินงาน        

 ค่าใช้สอย        

 รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืนๆ 182,343 0 0 0 100 % 450,000 

 รวมค่าใช้สอย 182,343 0 0 0     450,000 

 รวมงบด าเนินงาน 182,343 0 0 0     450,000 

 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 182,343 0 0 0     450,000 

 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 182,343 0 0 0     450,000 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        

 งบด าเนินงาน        

 ค่าใช้สอย        

 รำยจำ่ยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร     106,770       17,865  9,205 15,200 -100 % 0 

 รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืนๆ              0         277,900 279,003 150,100 -100 % 0 

 รวมค่าใช้สอย     106,770      295,765  288,208 165,300     0 

 รวมงบด าเนินงาน     106,770  295,765  288,208 165,300     0 

 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     106,770  295,765  288,208 165,300     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 งานกฬีาและนันทนาการ        

 งบด าเนินงาน        

         ค่าใช้สอย        

        รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏบัิติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 0 0 0 0 100 % 55,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0   55,000 

          ค่าวัสดุ        

                 วัสดุกีฬำ       80,000       59,804  20,000 20,000 0 % 20,000 

 รวมค่าวัสดุ       80,000       59,804 20,000 20,000     20,000 

 รวมงบด าเนินงาน       80,000       59,804 20,000 20,000     75,000 

 รวมงานกฬีาและนันทนาการ       80,000       59,804  20,000 20,000     75,000 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        

 งบด าเนินงาน        

          ค่าใช้สอย        

                 รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจำ่ยหมวดอ่ืนๆ 0 0 0 0 100 % 564,600 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     564,600 

 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     564,600 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 งบเงินอุดหนุน        

          เงินอุดหนุน        

                  เงินอุดหนุนสว่นรำชกำร 0 0 0 0 100 % 25,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0     25,000 

 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0     25,000 

 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 0 0     589,600 

 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     186,770      355,569  308,208 185,300     664,600 

 แผนงานการเกษตร        

 งานส่งเสริมการเกษตร        

         งบด าเนนิงาน        

         ค่าใช้สอย        

                รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร       45,350       10,400  4,010 0 0 % 0 

                รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบัิตริำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 0 0 0 63,500 136.22 % 150,000 

 รวมค่าใช้สอย       45,350        10,400  4,010 63,500     150,000 

 รวมงบด าเนินงาน 45,350        10,400  4,010 63,500     150,000 

 รวมงานส่งเสริมการเกษตร 45,350        10,400  4,010 63,500     150,000 

 รวมแผนงานการเกษตร 45,350        10,400  4,010 63,500     150,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561 

 แผนงานงบกลาง        

 งบกลาง        

         งบกลาง        

         งบกลาง        

                 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       26,612        37,558  44,166 46,585 3.3 % 48,120 

                 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 0 0 0 4,646,000 9.49 % 5,086,800 

                 เบ้ียยังชีพคนพิกำร 0 0 0 1,176,000 30.61 % 1,536,000 

                 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์       42,000        43,000  35,000 34,000 5.88 % 36,000 

                 ส ำรองจำ่ย     190,873             0 0 300,000 -33.33 % 200,000 

                 รำยจำ่ยตำมข้อผูกพัน       66,000        83,538  83,322 90,000 2.22 % 92,000 

                 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น (กบท.)     135,118       120,000  125,000 150,000 0 % 150,000 

 รวมงบกลาง     460,603      284,096  287,488 6,442,585     7,148,920 

 รวมงบกลาง     460,603  284,096  287,488 6,442,585     7,148,920 

 รวมงบกลาง     460,603  284,096  287,488 6,442,585     7,148,920 

 รวมแผนงานงบกลาง     460,603 284,096  287,488 6,442,585     7,148,920 

 รวมทุกแผนงาน  16,306,597.51   15,997,953.33  15,281,632.12 24,100,000     27,400,000 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

 องค์การบรหิารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 อ าเภอ เมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี 

        

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  27,400,000  บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 

    และหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น  

  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

  
 

งานบรหิารทั่วไป  (00111) รวม 8,704,780 บาท 

  
  

งบบุคลากร  (520000) รวม 4,118,040 บาท 

  
   

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

  
   

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

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดอืนนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแก่งเสีย้น จ ำนวน 1 อัตรำ และรองนำยกองค์กำรบริหำรสว่น

ต ำบลแก่งเสี้ยน จ ำนวน 2 อัตรำ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล  สมำชิกสภำประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และ

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถึงแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 1  หนำ้ 108  

  

  
   

เงินคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/รองนำยก  (210200) จ ำนวน 42,120 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  จ ำนวน 1 อัตรำ และรอง

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น จ ำนวน 2 อัตรำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมำชิกสภำประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถึงแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 1  หนำ้ 108  

       

  
   

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

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น  จ ำนวน 1 อัตรำ  และรองนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จ ำนวน 2 อัตรำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย เงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และ

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถึงแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 1  หนำ้ 108  
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เงินคำ่ตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (210400) จ ำนวน 86,400 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   จ ำนวน 1 อัตรำ  ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมำชิกสภำประธำนสภำ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถึง

แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 1  หนำ้ 108  

      

  
   

เงินคำ่ตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (210600) จ ำนวน 849,600 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  จ ำนวน 1 อัตรำ เงินค่ำตอบแทนรอง

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น จ ำนวน 1 อัตรำ  เงินค่ำตอบแทนสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แก่งเสี้ยน จ ำนวน 6 อัตรำ  เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จ ำนวน 1 อัตรำ  ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  สมำชิกสภำประธำนสภำ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  และเลขำนุกำรสภำ 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ถึงแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 1  หนำ้ 108  

       

  
   

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000) รวม 2,583,720 บาท 

  
   

เงินเดอืนพนักงำน  (220100) จ ำนวน 1,886,040 บำท 

  

      

          เพื่ อจ่ำยเป็น เงิน เดือนพนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปี   และเงินป รับปรุงเงิน เดือนพนักงำนส่ วนต ำบล

ประจ ำป ี จ ำนวน 6  อัตรำ  โดยจำ่ยให้กับพนักงำนสว่นต ำบล  ดังนี้ 

1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

2. หัวหน้ำส ำนักปลัด                   จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

3. นักวชิำกำรศึกษำ                    จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

4. นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน     จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

5. นักพัฒนำชุมชน                      จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

6. นักทรัพยำกรบุคคล                 จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2561-2563)   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 2  หนำ้ 109  

   

  
   

เงินประจ ำต ำแหน่ง  (220300) จ ำนวน 210,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่พนักงำน จ ำนวน 2 อัตรำ โดยจำ่ยให้กับพนักงำนสว่นต ำบล  ดังนี้   

1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

2. หัวหน้ำส ำนักปลัด                 จ ำนวน  1 ต ำแหนง่ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีท่ี

ปฏบัิตงิำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ.2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 2  หนำ้ 109  
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คำ่ตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220600) จ ำนวน 451,680 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 3 อัตรำ โดยจำ่ยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 

1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ต ำแหนง่ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร                 จ ำนวน 1 ต ำแหนง่ 

2. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหนง่ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ     จ ำนวน 1 ต ำแหนง่   

3. พนักงำนจ้ำงทั่วไป          ต ำแหนง่ พนักงำนขับรถยนต์                        จ ำนวน 1 ต ำแหนง่ 

ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2561-2563)   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 2  หนำ้ 109  

  

  
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง  (220700) จ ำนวน 36,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง 2 อัตรำ  โดยจำ่ยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 

1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหนง่ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ     จ ำนวน 1 ต ำแหนง่   

2. พนักงำนจ้ำงทั่วไป          ต ำแหนง่ พนักงำนขับรถยนต์                        จ ำนวน 1 ต ำแหนง่ 

ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2561-2563) 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 2  หนำ้ 109  

   

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 4,115,340 บาท 

  
   

ค่าตอบแทน  (531000) รวม 277,650 บาท 

  
   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) จ ำนวน 155,650 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็น 

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

  จ านวน  125,650  บาท 

ตำมระเบียบ  และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำน

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  0808.2/ว 859 ลงวันที่  29 พฤษภำคม 2557 เร่ือง  กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้

เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380  ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เร่ือง ประกำศ ก.จ., ก.ท.

, และ ก.อบต. เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27  ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 

 

2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามกฎหมาย เช่น ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  จ านวน  30,000  บาท  

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2553  เร่ือง  กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรซื้อหรือกำรจ้ำงคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง และผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(ส ำนักปลดั) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 13  หนำ้ 18  
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300) จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏบัิติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนส่วนต ำบล  ท่ีได้รับอนุมัตใิห้ปฏบัิติหน้ำท่ี

นอกเวลำรำชกำรปกติ  หรือวันหยุดรำชกำร ฯลฯ   ตำมระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 14  หนำ้ 18  

       

  
   

ค่ำเชำ่บ้ำน  (310400)  จ ำนวน 72,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเชำ่บำ้นของพนักงำนสว่นต ำบลตำมสิทธิท่ีจะได้รับ ตำมระเบียบ และหนงัสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีกำรเกีย่วกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ

บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 15  หนำ้ 18  

   

  
   

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร  (310500)   จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีควรจะได้รับ  ตำมระเบียบและหนังสือ

สั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

3) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร  

5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรยีน 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 16  หนำ้ 19  

  

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 2,303,690 บาท 

  
   

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100) จ ำนวน 900,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสอืหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏกิูล  ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำ

เช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง

วิทยุกระจำยเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ)  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนนิคดตีำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ค่ำจ้ำงแรงงำน  ค่ำตดิตัง้ไฟฟำ้ ฯลฯ   ท้ังน้ี รวมถึง 
- จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด บรเิวณที่ท ำกำร อบต.แก่งเสี้ยน จ ำนวน 95,000 บำท 

- จ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม้และสวนหย่อม จ ำนวน 95,000 บำท 

- จ้ำงเหมำคนงำนทั่วไปปฏิบัติงำนช่วยเหลือประจ ำรถน้ ำ จ ำนวน 95,000 บำท 

- จ้ำงเหมำคนงำนทั่วไปปฏิบัติงำนช่วยเหลือศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 95,000 บำท 

- จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล จ ำนวน 95,000 บำท 

- จ้ำงเหมำผู้ชว่ยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน จ ำนวน 95,000 บำท 

-  จ้ำงเหมำเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 95,000 บำท 

กรณีจำ้งเหมำบรกิำร ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 กรณีจำ้งแรงงำน ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย  ดังนี ้

1) ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำงแรงงำน 

2) พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 7  หนำ้ 112  
   

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  (320200) จ ำนวน 70,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล รำยจ่ำยเกี่ยวกับพิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในพิธี

ทำงศำสนำ รัฐพิธี และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ฯลฯ โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและประหยัด ตำม

หนังสือ  สั่งกำรดังน้ี 

1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎำคม  2548 เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรอง 

หรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 19  หนำ้ 20  

   

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)         

  
   

1. ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                         จ ำนวน   350,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำเบ้ียเลีย้งเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่ที่พัก ค่ำผ่ำนทำงด่วนพเิศษ ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นในกำร

เดินทำงไปรำชกำร  ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง ท่ีเดินทำงไป

ประชุม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปตดิตอ่รำชกำร ฯลฯ   ตำมระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที ่3) พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 20  หนำ้ 20  

   

  

   

2. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝกึอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน  ประจ ำปี 

   งบประมำณ พ.ศ.2561                                                                         จ ำนวน   115,550   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร 

งำน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เคร่ือง

เขียนและอุปกรณ์ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำ

สมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำ

โครงกำร  ฯลฯ   ตำมพระรำชบัญญัต ิ ระเบียบ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 22  หนำ้ 24  

   

  
   

3. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมคุณธรรมจรยิธรรมแก่บุคลำกร ประจ ำปี 2561         จ ำนวน   6,200   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลำกร  ประจ ำปี 2561 โดยจ่ำยเป็น

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำร

ฝึกอบรม ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำ

ป้ำยโครงกำร ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้    
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 1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 7  หนำ้ 15   
   

   
4. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น                                             จ ำนวน   1,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น  โดยจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกับกำรใชแ้ละกำร

ตกแต่งสถำนท่ี ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิด ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ 

และหนังสอืสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   

4.) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

5.) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกรำคม  2559  เรื่อง  แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและ

ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำและประสำน

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   

7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2560 เรื่อง กำรเชื่อมโยงและบูรณำกำร

แผนในระดับพืน้ที่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่ 12 มีนำคม 2553 เรื่อง กำรสนับสนุนแผนชุมชน สู่กำรพัฒนำท้องถิ่นแบบบูรณำกำร   

9) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11 มีนำคม 2554 เรื่อง กำรสนับสนุนนโยบำยกำรส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมืองของรัฐ   

10) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  ล ำดับ 9  หนำ้ 17   
  

  

   

5. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรขอรับเงนิอุดหนุนศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรกำรซื้อหรอืกำรจ้ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ระดับอ ำเภอ  อ ำเภอเมอืงกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี  ประจ ำปี 2561           จ ำนวน   40,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอ อ ำเภอเมอืงกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยค ำนงึถึง

ควำมจ ำเป็นและประหยัดในกำรจัดท ำโครงกำร   ตำมกฎหมำย และหนังสื่อสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  พ.ศ. 2540   

2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

3) ประกำศกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เร่ือง สถำนที่กลำงส ำหรับเป็นศูนย์รวมข่ำวกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน

ท้องถิ่น ลงวันที ่30 กันยำยน  2553 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 4  หนำ้ 106   
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6. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเลือกตั้งผูบ้ริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น 

                                                                                                       จ ำนวน   250,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรเลือกตั้งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน รวมท้ังควำมร่วมมือ

ในกำรประชำสัมพันธ์กำรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิ และหน้ำท่ีและกำรมีส่วนร่วม

ทำงกำรเมืองในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรและหรือสมำชิกวุฒิสภำ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดสถำนท่ี ค่ำ

วัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ   ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ี

จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบและหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 10  หนำ้ 17   

  

  

   

7. ค่ำใช้จ่ำยเงนิคืนกองทุนชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน  ในกรณีรถยนต์ขององค์กำรบริหำรส่วน 

    ต ำบลแก่งเสีย้น                                                                                 จ ำนวน   150,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเงินคืนกองทุนชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน ในกรณีรถยนต์ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลแก่งเสีย้นได้กอ่ให้เกิดควำมเสียหำย  ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 23  หนำ้ 21   

   

  
   

8. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์กำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี 2561          จ ำนวน   5,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำย

เป็นค่ำป้ำยประกำศ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อประชำสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เป็นต้น รวมถึง

ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   ตำมหนังสื่อสั่งกำร  ดังนี้   

1) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทำงกำร

จัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม

กำรแขง่ขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 11  หนำ้ 17   

   

  
   

9. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น จ ำนวน  85,940  บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน โดยจ่ำย

เป็น ค่ำป้ำยประกำศ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์  สื่อประชำสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  เป็นต้น รวมถึง

ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  ตำมพระรำชบัญญัต ิและพระรำชกฤษฎกีำ ดังนี้  ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540   

4) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 8  หนำ้ 16   
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400) จ านวน 330,000 บาท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำ ท้ังค่ำ

สิ่งของและค่ำแรงงำนให้จ่ำยจำกค่ำใชส้อย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

ทรัพย์สนิเองให้ปฏบัิติ  ดังนี้                            
1) ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 

2) ค่ำสิ่งของที่ซือ้มำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จำ่ยจำกค่ำวัสดุ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 24  หนำ้ 22   

 

  
   

ค่าวัสดุ  (533000) รวม 520,000 บาท 

  
   

วัสดุส ำนักงำน  (330100) จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี

อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกติ    

3. รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนสง่  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 25  หนำ้ 22   

        

  
   

วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ  (330200) จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร   หรือ

ตำมปกติมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอ่เตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกติ    

3. รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนสง่  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 26  หนำ้ 22   

       

  
   

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  (330300) จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร   หรือ

ตำมปกติมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ     
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 2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกติ    

3. รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนสง่  ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 27  หนำ้ 22   
   

   
วัสดุก่อสรำ้ง  (330600) จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี

อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกติ    

3. รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสด ุ เชน่ ค่ำขนสง่  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 28  หนำ้ 22    

  

  
   

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  (330700) จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร  หรือ

ตำมปกติมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกต ิ   

3. รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนสง่  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 29  หนำ้ 22    

       

  
   

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น  (330800) จ ำนวน 300,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ

ตำมปกติมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ยนืนำน สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกติ    
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 3. รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เชน่ ค่ำขนสง่  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 

1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำร

ปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนว

ทำงกำรพจิำรณำสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 17  หนำ้ 116       

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพวิเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร  หรือตำมปกติ

มอีำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำต่อหน่วยหรือตอ่ชุด ไมเ่กิน 20,000  บำท 

3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกติ    

4. รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เชน่ ค่ำขนสง่ ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มถิุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 30  หนำ้ 23    

       

  
   

ค่าสาธารณูปโภค  (534000) รวม 1,014,000 บาท 

  
   

ค่ำไฟฟ้ำ  (340100) จ ำนวน 900,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในท่ีสำธำรณะ  หรืออำคำรสถำนท่ีท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

แก่งเสีย้น ฯลฯ     

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560  ล ำดับ 31  หนำ้ 23   

   

  
   

ค่ำบริกำรโทรศัพท์  (340300) จ ำนวน 12,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พืน้ฐำน  ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ฯลฯ   และให้หมำยควำมรวมถึงคำ่ใชจ้่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำร

ดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใชบ้ริกำร  เชน่ ค่ำเชำ่เคร่ือง ค่ำเชำ่หมำยเลขโทรศัพท์  ค่ำบ ำรุงรักษำสำย  ฯลฯ    

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 32  หนำ้ 23   

        

  
   

ค่ำบริกำรไปรษณีย์  (340400) จ ำนวน 2,000 บำท 

  
      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเชำ่ตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนยีมกำรโอนเงิน

ในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564)  ล ำดับ 21  หนำ้ 117   
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ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  (340500) จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  เช่น  ค่ำโทรภำพ (โทรสำร)  ค่ำเทเลกซ์  ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุ

สื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม  รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ด  และค่ำสื่อสำรอื่นๆ  เช่น  ค่ำเคเบ้ิลทีวี  ค่ำเช่ำช่องสัญญำณ

ดำวเทียม  เป็นตน้  และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใชจ้่ำยเพื่อให้ได้ใชบ้ริกำรดังกล่ำว และค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้เกี่ยวกับกำรใชบ้ริกำร  ฯลฯ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลีย่นแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 32  หนำ้ 23   
 

  
  

งบลงทุน  (540000) รวม 451,400 บาท 

  
   

ค่าครุภัณฑ ์ (541000) รวม 451,400 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100)    

  
   

1. เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจติอล (ขำว-ด ำ) ควำมเร็ว 40 แผ่น/นำที                จ ำนวน    180,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จัดซื้อเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) ควำมเร็ว 40 แผ่นต่อ

นำที  โดยมี คุ ณลั กษณะพื้ นฐำนตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์  (จั ดหำตำมบัญชี รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ของส ำนั ก

งบประมำณ) จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำ 180,000 บำท 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 1  หนำ้ 270   
      

  
   

2. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนแบบกระจกทรงสูง ขนำด 90 x 45 x 185 ซม.             จ ำนวน    10,000   บำท   

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จัดซือ้ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อน แบบกระจกทรงสูง ขนำด 90 x 45 x 185   

ซม. ได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม (จัดหำท่ัวไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำ

มำตรฐำนครุภัณฑข์องส ำนักงบประมำณ) จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บำท  เป็นเงิน 10,000 บำท    

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 4  หนำ้ 271   
 

  
   

3. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.                       จ ำนวน    12,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื้อตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88  ซม. ได้รับ

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม (จัดหำท่ัวไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ) จ ำนวน 3 หลังๆ ละ 4,000 บำท  เป็นเงิน 12,000 บำท 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 5  หนำ้ 272   
 

  
   

4. เก้ำอีส้ ำนักงำน ขนำด 111 x 51 x 72 x 68 ซม.                                           จ ำนวน    20,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 111 x 51 x 72 x 68 ซม. ได้รับมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  (จัดหำท่ัวไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไมม่ีตำมบัญชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ

ส ำนักงบประมำณ) จ ำนวน 5 ตัว ๆ ละ 4,000 บำท เป็นเงิน 20,000 บำท   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 53  หนำ้ 43   
 

  
   

5. พัดลมโคจร ขนำดใบพัด 18 นิว้                                                                จ ำนวน    4,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื้อพัดลมโคจร ขนำดใบพัด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐำนได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (จัดหำท่ัวไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไม่มี

ตำมบัญชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑข์องส ำนักงบประมำณ) จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บำท  เป็นเงิน  4,000 บำท  

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 57  หนำ้ 44   

  



    51 
   

   
6. จัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำด 123 x 67 x 75.3 ซม.                      จ ำนวน    5,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็กพร้อมกระจก ขนำด 123 x 67 x 75.3 ซม. ได้รับ

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (จัดหำท่ัวไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด  เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ) จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 5,000 บำท 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 54  หนำ้ 43   
    

  
   

7. โต๊ะเอนกประสงค์ หน้ำกว้ำง 45 ซม.                                                        จ ำนวน    18,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซือ้โต๊ะเอนกประสงค์ ขนำด ก.45 x ย.180 x ส.75 ซม. จ ำนวน 10 ตัว 

ตัวละ 1,800 บำท เป็นเงิน 18,000 บำท (จัดหำท่ัวไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด  เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำ

มำตรฐำนครุภัณฑข์องส ำนักงบประมำณ) 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 55  หนำ้ 43 
     

  
   

8. เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนำด 12,000 บีทียู                    จ ำนวน    17,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื้อเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก

อำกำศ) ขนำด 12,000 บีทียู  รำคำรวมค่ำติดตั้ง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำตำมมำตรฐำน

ครุภัณฑ ์(จัดหำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑข์องส ำนักงบประมำณ) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 17,000 บำท  

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 56  หนำ้ 44 

    

  
   

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (410700)    

  
   

1. โทรทัศน์ แอล อ ีดี  (LED TV)  ขนำด 32 นิว้                                                จ ำนวน    8,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำมละเอียด

จอภำพ 1366 x 768 พิกเซล  ขนำด 32 นิ้ว  โดยมีคุณลักษณะเฉพำะสังเขป ตำมประกำศเกณฑ์รำคำตำมมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ (จัดหำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ) ส ำหรับใช้ปฏิบัติงำนท่ีศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำ

ขุนไกร จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำ 8,000 บำท   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 59  หนำ้ 45 

      

  
   

2. เครื่องเล่น ดีวีดี                                                                                   จ ำนวน    2,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  จัดซือ้เครื่องเล่นดีวีดี รองรับแผ่น  DVD/VCD/SVCD/CD/MP3 

/HDCD/JPEG/OGG  USB รองรับไฟล์ DAT/AVI/VOB/MP3/WMA/JPEG/OGG ถอดรหัสสัญญำณเสียง Dolby Digital ในตัว

จ่ำยออกทำงช่อง Coaxial ช่องเสียบ MICROPHONE 1 ช่องพร้อมภำคปรับเสียงแต่ง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนได้รับ

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (จัดหำท่ัวไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด  เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ) ส ำหรับใชป้ฏบัิตงิำนท่ีศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 2,000 บำท 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 60  หนำ้ 45 

  

  
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)    

  
   

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้)  จ ำนวน  30,000  บำท  

  
      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) พร้อม

อุปกรณ ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ของ 
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 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (จัดหำตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) ส ำหรับใช้ปฏิบัติงำนท่ีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร

จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 30,000 บำท 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 4  หนำ้ 14  

   

   
2. เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) (พิมพ์ส/ีขำวด ำ)                         จ ำนวน    7,700   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) (พิมพ์สี/ขำวด ำ) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำม

ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร (จัดหำตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร) ส ำหรับใชป้ฏบัิตงิำนท่ีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร  จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำ 7,700 บำท   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 3  หนำ้ 271    

  

  
   

3. เครื่องคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้)  จ ำนวน  30,000  บำท  

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) พร้อม

อุปกรณ์  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (จัดหำตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร) จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำ 30,000 บำท 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 58  หนำ้ 44 

    

  
   

4. เครือ่งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) (พิมพ์ส/ีขำวด ำ)                         จ ำนวน    7,700   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) (พิมพ์สี/ขำวด ำ) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำม

ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร (จัดหำตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 7,700 บำท   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 59  หนำ้ 45 

      

  
   

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800) จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ หรือค่ำ

ซ่อมกลำง  

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 21  หนำ้ 20 

     

  
  

งบรายจ่ายอื่น  (550000) รวม 20,000 บาท 

  
   

รายจ่ายอื่น  (551000) รวม 20,000 บาท 

  
   

รำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำ วจิัย ประเมินผลหรือพัฒนำระบบต่ำงๆ  ซึ่งมใิช่เพื่อกำรจัดหำหรือปรับปรุง

ครุภัณฑ์ ท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง (510100)  จ ำนวน 20,000 บำท เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจ้ำงองค์กรหรือสถำบันท่ีเป็น

กลำงเพื่อด ำเนนิกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 3  หนำ้ 106 
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งานบรหิารงานคลัง  (00113) รวม 2,477,380 บาท 

  
  

งบบุคลากร  (520000) รวม 1,673,760 บาท 

  
   

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000) รวม 1,673,760 บาท 

  
   

เงินเดอืนพนักงำน  (220100) จ ำนวน 1,457,160 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดอืนพนักงำนส่วนต ำบล  และเงินปรับปรุงเงินเดอืนพนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปี  จ ำนวน 5 อัตรำ  

โดยจำ่ยให้กับพนักงำนสว่นต ำบล  ดังนี้ 

1. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง       จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

2. นักวชิำกำรคลัง              จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

3. นักวชิำกำรเงินและบัญช ี  จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

4. นักวชิำกำรจัดเก็บรำยได ้  จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

5. เจ้ำพนักงำนพัสดุ            จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2561-2563)   

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 2  หนำ้ 109 

   

  
   

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

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่ จ ำนวน 1 อัตรำ  โดยจำ่ยให้กับพนักงำนสว่นต ำบล  ดังนี้   

1. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ท่ี

ปฏบัิตงิำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ.2559 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 2  หนำ้ 109    

  

  
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220600) จ ำนวน 174,600 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงประจ ำปี  จ ำนวน 1 อัตรำ  โดย

จ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้   

1. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ   จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2561-2563) 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 2  หนำ้ 109    

  

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 688,720 บาท 

  
   

ค่าตอบแทน  (531000) รวม 158,720 บาท 

  
   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)  จ ำนวน 69,920 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัลประจ ำปี)  ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  และ

พนักงำนจ้ำง  ฯลฯ  ตำมระเบียบ  และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำน

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557  เร่ือง  กำรด ำเนินกำรตำมระเบียกระทรวง

มหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น

รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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 3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558  เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท., และ 

ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็น

เงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

4) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 13  หนำ้ 18   

   

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300) จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏบัิติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ท่ีได้รับอนุมัตใิห้ปฏบัิติหน้ำท่ี

นอกเวลำรำชกำรปกติ  หรือวันหยุดรำชกำร ฯลฯ   ตำมระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559  เรื่อง  

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 14  หนำ้ 18   

      

  
   

ค่ำเชำ่บ้ำน  (310400) จ ำนวน 28,800 บำท 

  

      

          เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเชำ่บำ้นของพนักงำนสว่นต ำบลตำมสิทธิท่ีจะได้รับ ตำมระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  

2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ

บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 15  หนำ้ 18   

      

  
   

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร  (310500) จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลอืกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิท่ีควรจะได้รับ  ตำมระเบียบและหนังสือ

สั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

3) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559  เร่ือง กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ

บุตร 5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 16  หนำ้ 19   

      

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 450,000 บาท 

  
   

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100) จ ำนวน 120,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำ

เช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง

วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ)  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนนิคดตีำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำตดิตัง้ไฟฟำ้ ฯลฯ  และรวมถึง 
- จ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป ปฏิบัติงำนช่วยเหลือในกำรจัดเก็บรำยไดแ้ละบริกำรประชำชน จ ำนวน 90,000 บำท  
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 กรณีจำ้งเหมำบรกิำร ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งเหมำบรกิำร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรณีจำ้งแรงงำน ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย  ดังนี ้

1) ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำงแรงงำน 

2) พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 7  หนำ้ 112   

   

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)     

  
   

1. ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                                         จ ำนวน    100,000   บำท 

  

      

         เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำเบ้ียเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำงไป

รำชกำร ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น  และพนักงำนจ้ำง ท่ี เดินทำงไปประชุม  อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อ

รำชกำร  ฯลฯ   ตำมระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที ่3) พ.ศ. 2559 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 20  หนำ้ 20   

     

  

   

2. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1  กำรจัดท ำแผนที่แม่บท  

    ปีงบประมำณ 2561                                                                          จ ำนวน    200,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ระยะท่ี 1 กำรจัดท ำแผนท่ี

แมบ่ท ปีงบประมำณ 2561 โดยกำรจัดท ำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สนิ และกำรจัดท ำฐำนข้อมูลใน

กำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียน และ

อุปกรณ ์ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำคัดส ำเนำ ค่ำพมิพเ์อกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสอื ค่ำเชำ่อุปกรณ์ตำ่งๆ ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้

บรรจุเอกสำร ค่ำจ้ำงส ำรวจพื้นท่ีและจัดเก็บข้อมูล ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร เพื่อน ำไปใช้ในกำร

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้  โดยค ำนึงถึงควำมประหยัดและควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน ฯลฯ  ตำมระเบียบ และ

หนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550       

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9  มกรำคม  2555 

3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง  ด่วนมำก  ที่ มท 0808.3/ว 462  ลงวันที่  29 กุมภำพันธ์ 2551 เร่ือง กำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 25  หนำ้ 25  

    

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400) จ านวน 30,000 บาท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำ ท้ังค่ำ

สิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใชส้อย  ส่วนกรณท่ีีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนนิกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

ทรัพย์สนิเองให้ปฏบัิติ ดังนี้    
1) ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 

2) ค่ำสิ่งของที่ซือ้มำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จำ่ยจำกค่ำวัสดุ 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 24  หนำ้ 22 
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ค่าวัสดุ  (533000) รวม 70,000 บาท 

  
   

วัสดุส ำนักงำน  (330100) จ ำนวน 40,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมี

อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกติ    

3. รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เชน่ ค่ำขนสง่ ค่ำภำษี คำ่ประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 25  หนำ้ 22 

     

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพวิเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร  หรือตำมปกติ

มอีำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำตอ่หน่วยหรือตอ่ชุด ไมเ่กิน 20,000  บำท 

3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ    

4.  รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เชน่ ค่ำขนสง่ ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 30  หนำ้ 23 

  

  
   

ค่าสาธารณูปโภค  (534000) รวม 10,000 บาท 

  
   

ค่ำบริกำรไปรษณีย์  (340400) จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์  ค่ำธนำณัติ  ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร  ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอน

เงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 21  หนำ้ 117    
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งบลงทุน  (540000) รวม 114,900 บาท 

  
   

ค่าครุภัณฑ ์ (541000) รวม 114,900 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100)    

  
   

1. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนแบบกระจกทรงสูง ขนำด 90 x 45 x 185 ซม.             จ ำนวน    10,000   บำท 

  

      

          เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จัดซือ้ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อน แบบกระจกทรงสูง  ขนำด 90 x 45 x 185 

ซม.ได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (จัดหำท่ัวไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำ

มำตรฐำนครุภัณฑข์องส ำนักงบประมำณ) จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บำท  เป็นเงิน 10,000 บำท   

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 7  หนำ้ 273    

  

  
   

2. ตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม.                        จ ำนวน    8,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื้อตู้เอกสำรเหล็กบำนเลื่อนกระจก ขนำด 118.5 x 40.7 x 88 ซม. ได้รับ

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม (จัดหำทั่วไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด  เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ) จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 4,000 บำท  เป็นเงิน 8,000 บำท   

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 8  หนำ้ 273    

  

  
   

3. เก้ำอีส้ ำนักงำน ขนำด 453 x 60 x 91 ซม.                                                  จ ำนวน    5,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน   จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 453 x 60 x 91 ซม. ได้รับมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (จัดหำท่ัวไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด  เนื่องจำกไมม่ตีำมบัญชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ

ส ำนักงบประมำณ) จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บำท เป็นเงิน 5,000 บำท 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 9  หนำ้ 274 

 

  
   

4. เก้ำอีส้ ำนักงำน ขนำด 453 x 60 x 91 ซม.                                                  จ ำนวน    3,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน ขนำด 453 x 60 x 91 ซม. ได้รับมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (จัดหำทั่วไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด เนื่องจำกไม่มตีำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ

ส ำนักงบประมำณ) จ ำนวน 1 ตัว รำคำ 3,000 บำท 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 61  หนำ้ 46  

  

  
   

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

  

      

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซื้อเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนำด 40,000 บีทียู โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์  (จัดหำตำมบัญชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก

งบประมำณ) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 51,200 บำท 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 62  หนำ้ 46  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)    

  
   

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้)  จ ำนวน  30,000  บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2  (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) พร้อม

อุปกรณ์  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (จัดหำตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร) จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำ 30,000 บำท 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 63  หนำ้ 47  

  

  
   

2. เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) (พิมพ์ส/ีขำวด ำ)                        จ ำนวน    7,700   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (พิมพ์สี/ขำวด ำ) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำม

ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร (จัดหำตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 7,700 บำท 

(กองคลัง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 64  หนำ้ 47   

     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

  
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123) รวม 70,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 70,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 70,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)     

  

   

1. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2561    

                                                                                                        จ ำนวน    25,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2561  โดย

จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนท่ีและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนท่ีจัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำ

บ ำรุง ค่ำเช่ำหรือคำ่บริกำรวัสดุอุปกรณท่ี์จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมคำ่ตดิตัง้และค่ำรือ้ถอน เชน่  เต้นท์  ค่ำสำธำรณูปโภค

ต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำเช่ำอุปกรณ์  และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลำท่ีจัดงำน  ค่ำป้ำย

โครงกำร  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือสิ่งพิมพ์   ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ ตำม

พระรำชบัญญัต ิ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557 เรื่อง มำตรกำรในกำรรักษำควำม

ปลอดภัยนักท่องเที่ยว  

2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนมำก ที่ 0808.2/ว 2373  ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2557 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้ง

งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ยให้กับอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย 0808.2/ว2721 ลว 18 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัย

ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)  

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  0808.2/ว2989 ลว 31 พฤษภำคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 2  หนำ้ 12  
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2. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี พ.ศ.2561    

                                                                                                        จ ำนวน    25,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์  พ.ศ.

2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนท่ีและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนท่ีจัดงำน เช่น ค่ำ

เช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น  เต้นท์  ค่ำ

สำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำเช่ำอุปกรณ์ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลำท่ีจัด

งำน  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือสิ่งพิมพ์   ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด

งำน ฯลฯ ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557 เรื่อง มำตรกำรในกำรรักษำควำม

ปลอดภัยนักท่องเที่ยว  

2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนมำก ที่ 0808.2/ว 2373  ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2557 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้ง

งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ยให้กับอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  พ.ศ. 2557 

3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย 0808.2/ว2721 ลว 18 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัย

ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)  

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  0808.2/ว2989 ลว 31 พฤษภำคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 2  หนำ้ 12 

     

  

   

3. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมวินัยจรำจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  สร้ำงจิตส ำนึกในกำรขับขี่ 

    แก่ประชำชน                                                                                    จ ำนวน    20,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรส่งเสริมวนิัยจรำจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย สร้ำงจิตส ำนกึในกำร

ขับขี่แก่ประชำชน โดยจ่ำยเป็น ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกับกำรใชแ้ละกำรตกแต่งสถำนท่ี ค่ำใชจ้่ำยในพิธีเปิดและปดิ ค่ำวัสดุ เครื่อง

เขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือ ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำ

โครงกำร  ฯลฯ  ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 9  หนำ้ 15  
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แผนงานการศึกษา  (00210) 

  
 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา  (00211) รวม 2,941,540 บาท 

  
  

งบบุคลากร  (520000) รวม 655,740 บาท 

  
   

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000) รวม 655,740 บาท 

  
   

เงินเดอืนพนักงำน  (220100) จ ำนวน 487,680 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดอืนพนักงำนส่วนต ำบล  และเงินปรับปรุงเงินเดอืนพนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปี จ ำนวน 2 อัตรำ  

โดยจำ่ยให้กับพนักงำนสว่นต ำบล  ดังนี้ 

1. ครูผู้ดูแลเด็ก   จ ำนวน  2  ต ำแหนง่ 

ตำมหนังสอืสัง่กำรดังน้ี 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภำคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2560  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็ก รำยกำรเงินเดือน เงินสวัสดิกำร

ส ำหรับข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่ำตอบแทน เงินเพิ่มค่ำครองชีพ และเงินประกันสังคมส ำหรับพนักงำนจ้ำง 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 51  หนำ้ 30 

     

  
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220600) จ ำนวน 145,440 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ  โดยจำ่ยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 1 ต ำแหนง่ 

ตำมหนังสอืสั่งกำรดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31 พฤษภำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2560  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็ก รำยกำรเงินเดือน เงินสวัสดิกำร

ส ำหรับข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่ำตอบแทน เงินเพิ่มค่ำครองชีพ และเงินประกันสังคมส ำหรับพนักงำนจ้ำง 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 52  หนำ้ 30  

 

  
   

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจำ้ง  (220700) จ ำนวน 22,620 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ  โดยจำ่ยให้กับพนักงำนจ้ำง  ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 1 ต ำแหนง่ 

ตำมหนังสอืสั่งกำรดังนี ้
1) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที ่ 31  พฤษภำคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2560  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็ก รำยกำรเงินเดือน เงินสวัสดิกำร

ส ำหรับข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่ำตอบแทน เงินเพิ่มค่ำครองชีพ และเงินประกันสังคมส ำหรับพนักงำนจ้ำง 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 53  หนำ้ 30  
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งบด าเนินงาน  (530000) รวม 1,141,800 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 520,800 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)     

  

   

1. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยกำรบริหำรสถำนศกึษำ (โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวัน 

   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร ประจ ำปีงบประมำณ 2561)                         จ ำนวน    308,700   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  (โครงกำรส่งเสริมอำหำรกลำงวันศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร ประจ ำปงีบประมำณ 2561)  เป็นเวลำ 2 ภำคเรียน  อัตรำมือ้ละ 20 บำทต่อคน  จ ำนวน 245  

วัน  จ ำนวนเด็กนักเรียน 63 คน  เป็นเงิน  308,700  บำท 

ตำมหนังสอืสั่งกำรดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภำคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 55  หนำ้ 31  

      

  

   

2. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยกำรบริหำรสถำนศกึษำ (ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนศูนย์พัฒนำ 

    เด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร ประจ ำปีงบประมำณ 2561)                                       จ ำนวน    107,100   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร (ค่ำ

จัดกำรเรียนกำรสอน)  จ ำนวน 1,700 บำทต่อคน  จ ำนวนเด็กนักเรียน 63 คน เป็นเงิน 107,100 บำท  ตำมหนังสือสั่งกำร 

ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 56  หนำ้ 31  

   

  

   

3. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงเรียนรู้สู่โลกกว้ำง ปลูกฝังควำมรักในครอบครัว ประจ ำปี 2561 

                                                                                                        จ ำนวน    60,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงเรียนรู้สู่โลกกว้ำง ปลูกฝังควำมรักในครอบครัว ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำย

เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ  เคร่ือง

เขียนและอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำร

ฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำร

ส ำห รับผู้ เข้ ำ รับกำรฝึกอบรม   ค่ำของสมนำคุณ ในกำรดู งำน   ค่ำอำหำรว่ำงและเค ร่ืองดื่ ม   ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำ

โครงกำร  ฯลฯ   ตำมพระรำชบัญญัต ิ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 2  หนำ้ 194 

  



    62 
   

   

4. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยในสถำนศกึษำในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

    แก่งเสีย้น                                                                                          จ ำนวน    5,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล            

แก่งเสี้ยน  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำร

ฝึกอบรม ค่ำวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพมิพเ์อกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสอื 

ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใชจ้่ำยในกำรตดิตอ่สื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้

บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำ

โครงกำร  ฯลฯ   ตำมพระรำชบัญญัต ิ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

4) กฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 

5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 29  หนำ้ 28  

 

  
   

5. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร "กำรศกึษำก้ำวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนำ" ประจ ำปี 2561    จ ำนวน   40,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำร "กำรศึกษำก้ำวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนำ" ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับสถำนท่ีและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนท่ีจัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือ

ค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำตดิตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น  เตน้ท์  รวมถึงค่ำเช่ำอุปกรณ์ และอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือสิ่งพมิพ ์ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน  ฯลฯ     

ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้     
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 30  หนำ้ 28  

 

  
   

ค่าวัสดุ  (533000) รวม 621,000 บาท 

  
   

ค่ำอำหำรเสริม (นม)  (330400) จ ำนวน 621,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็น  

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร ประจ าปีงบประมาณ 2561  

จ านวน  120,800  บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรอำหำรเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร  ประจ ำปี

งบประมำณ 2561  เด็กนักเรียน 63 คน  จ ำนวน 260 วัน   ตำมหนังสอืสั่งกำรดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 4) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 54  หนำ้ 31 
 

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน  ประจ าปีงบประมาณ 2561    

จ านวน  500,200  บาท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรอำหำรเสริม (นม)  โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน  ประจ ำปี

งบประมำณ 2561  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน (สพฐ)  เด็กนักเรียน  จ ำนวน 261 คน   จ ำนวน 

260 วัน  ตำมหนังสอืสั่งกำรดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มถิุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 54  หนำ้ 31 

   

  
งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 1,144,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุน  (561000) รวม 1,144,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  (610200) จ ำนวน 1,144,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็น 

1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบ้าน

หนองสองตอน ประจ าปีงบประมาณ  2561)  จ านวน 1,044,000 บาท   เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำน     

หนองสองตอนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (โครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนบ้ำน

หนองสองตอน ประจ ำปีงบประมำณ 26561) สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (สพฐ.) เด็กนักเรียน จ ำนวน 261 คน

อัตรำมือ้ละ 20 บำทต่อคน จ ำนวน 200 วัน ตำมหนังสอืสั่งกำรดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 62  หนำ้ 36 

 

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสองตอนตามโครงการศึกษานอกสถานที่ จ านวน 100,000 บาท   เพื่อจ่ำยเป็นเงิน

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน ในกำรจัดท ำโครงกำรศกึษำนอกสถำนท่ี  ตำมระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 2  หนำ้ 208 
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แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

  
 

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223) รวม 185,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 165,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 165,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)     

  
   

1. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรรณรงคค์วบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ ำปี 2561   จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนท่ี   ค่ำใชจ้่ำยในพิธีเปิดและปิด   ค่ำวัสดุ   เครื่องเขียนและอุปกรณ ์  ค่ำประกำศนียบัตร  

ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำ

หรือสิ่งท่ีใชบ้รรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำน้ ำยำพ่นหมอกควันก ำจัดลูกน้ ำ

และยุงลำย  ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันผสมน้ ำยำพ่นหมอกควัน  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ี

จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 1891.3/ว 3362  ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2556 เร่ือง กำรด ำเนินงำนป้องกันและควำมคุมกำร

ระบำดของโรคไข้เลือดออก 

4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 731 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2559 เร่ือง ขอควำมร่วมมือในกำรเตรียมควำม

พร้อมรับสถำนกำรณ์ระบำดโรคที่เกิดจำกยุงเป็นพำหะ 

5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 17  หนำ้ 21 

  

 
   

2. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงคป์้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจ ำปี 2561                 จ ำนวน   50,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ี   ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิด  ค่ำวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์   ค่ำถ่ำย

เอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ

เอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยระชำสัมพันธ์  ค่ำจัดซื้อ

วัคซีน ไซริงค์พลำสติก พร้อมเข็ม  ยำคุมก ำเนิด  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   ตำม

พระรำชบัญญัต ิ ระเบียบ 

และหนังสอืสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  ประกอบกับประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  เรื่อง ชื่อโรคติดต่อและอำกำรส ำคัญ 

4) พระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบำ้  พ.ศ. 2535 

5) พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. 2535 

6) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12 มกรำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้ำ 

7) หนังสือกรมด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 940 เรื่อง ขอควำมร่วมมือเร่งรัดกำรก ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำในพื้นที่เสี่ยง 

8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที ่24 กุมภำพันธ ์2560 

9) หนงัสือกรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที ่31 มีนำคม2560   

10) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 18  หนำ้ 21 
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3. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรูก้ำรท ำปุ๋ยหมักจำกขยะอินทรีย์  (โดยกำรคัดแยกขยะ) 

                                                                                                          จ ำนวน   15,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรท ำปุ๋ยหมักจำกขยะอนิทรีย์ (โดยกำรคัดแยกขยะ)  โดยจ่ำยเป็น

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ี  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์  ค่ำประกำศนยีบัตรค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพมิพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำอบรม  ค่ำใชจ้่ำยในกำร

ติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้ เข้ำรับกำร

ฝึกอบรม  ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับ

กำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  ตำมพระรำชบัญญัติ  กฎหมำยและหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชบัญญัติส่งเสรมิและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

4) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2530 

5) พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2538 

6) หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 49 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2557 เรื่อง ข้อสั่งกำรของหัวหน้ำคณะรักษำควำม

สงบแห่งชำติ 
8) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 4376  ลงวันที ่3 สิงหำคม 2559 เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรบรหิำร

จัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอำด 

9) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 10  หนำ้ 16 

 

  
  

งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 20,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุน  (561000) รวม 20,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนเอกชน  (610300) จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขมูลฐำน   (โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนของ อสม.)    

ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน ส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข เพื่อให้  อสม. ด ำเนินงำนใน

กิจกรรมต่ำงๆ  เช่น  กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุข  กำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในเร่ืองต่ำงๆ  กำรจัดบริกำร

สุขภำพเบื้องต้นในศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน (ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภำรกิจ  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น

ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  ตำมระเบียบ  และหนังสื่อสั่งกำร  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 9616  ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2553 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 61  หนำ้ 35 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 

  
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (00232) รวม 12,500 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 7,500 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 7,500 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)     

  

   

1. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรรับลงทะเบียนเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ ผูพ้ิกำร เคลื่อนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น  

   ประจ ำปี 2561                                                                                     จ ำนวน    7,500   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร เคลื่อนท่ี  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล              

แก่งเสีย้น ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนท่ีและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ  ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ค่ำเช่ำ

หรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน  เช่น  เคร่ืองเสียง  เต้นท์  ค่ำป้ำย

โครงกำร  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือสิ่งพิมพ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ   ตำม

พระรำชบัญญัต ิ

และระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

4) ระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร  ว่ำด้วยสงเครำะห์ครอบครัวผู้ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 3  หนำ้ 13 

   

  
  

งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 5,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุน  (561000) รวม 5,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์  (610400) จ ำนวน 5,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี  ด ำเนินตำมโครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ

เหลำ่กำชำดจังหวัดกำญจนบุรีประจ ำปี 2561   ตำมระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 1  หนำ้ 203 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

  
 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) รวม 1,256,780 บาท 

  
  

งบบุคลากร  (520000) รวม 806,400 บาท 

  
   

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000) รวม 806,400 บาท 

  
   

เงินเดือนพนักงำน  (220100) จ ำนวน 588,120 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดอืนพนักงำนส่วนต ำบล และเงินปรับปรุงเงินเดอืนพนักงำนส่วนต ำบลประจ ำปี  จ ำนวน 2 อัตรำ           

โดยจำ่ยให้กับพนักงำนสว่นต ำบล ดังนี้ 

1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง    จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

2. นำยช่ำงโยธำ             จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2561-2563)   

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 1  หนำ้ 122 

 

  
   

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

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหนง่  จ ำนวน 1 อัตรำ  โดยจำ่ยให้กับพนักงำนสว่นต ำบล  ดังนี้   

1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนกังำนส่วนต ำบลจังหวัดกำญจนบุรี  เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ 

ท่ีปฏบัิตงิำนให้กับหน่วยบริกำร ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 20 เมษำยน พ.ศ.2559 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 1  หนำ้ 122 
 

  
   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220600) จ ำนวน 176,280 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงประจ ำปี  จ ำนวน 1 อัตรำ  โดย

จ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง ดังนี้   

1. ผู้ช่วยช่ำงโยธำ  จ ำนวน  1  ต ำแหนง่ 

ตำมแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2561-2563)   

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 1  หนำ้ 122 
 

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 383,380 บาท 

  
   

ค่าตอบแทน  (531000) รวม 133,380 บาท 

  
   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)  จ ำนวน 38,780 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรำงวัลประจ ำปี)  ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  และ

พนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วน

ท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวง 

มหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรำงวัลประจ ำปแีก่พนกังำนส่วนท้องถิ่นให้เป็น

รำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที ่29 ธันวำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏบิัติเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธกีำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 26  หนำ้ 26 
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  (310300) จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับพนักงำนส่วนต ำบล  ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร ฯลฯ   ตำมระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 27  หนำ้ 26 

 

  
   

ค่ำเชำ่บ้ำน  (310400) จ ำนวน 69,600 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเชำ่บำ้นของพนักงำนสว่นต ำบลตำมสิทธิท่ีจะได้รับ  ตำมระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของขำ้รำชกำรส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548  

2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12 ตุลำคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำ

บ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 38  หนำ้ 25 

 

  
   

เงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร  (310500) จ ำนวน 15,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธท่ีิควรจะได้รับ  ตำมระเบียบ และหนังสือ

สั่งกำร ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกบักำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    

2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกบักำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   

3) หนังสือกรมบัญชกีลำง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 มิถนุำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศกึษำและค่ำเลำ่เรียน 

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที ่18 กุมภำพนัธ์ 2559  เรื่อง กำรเบิกเงินสวัสดกิำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร  

5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที ่9 สิงหำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและคำ่เล่ำเรียน 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 39  หนำ้ 25 

 

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 200,000 บาท 

  
   

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100) จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสอืหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่งปฏกิูล  ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำ

เช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง

วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ)  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนนิคดตีำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำตดิตัง้ไฟฟำ้ ฯลฯ  และรวมถึง 
- จ้ำงเหมำคนงำนทั่วไปปฏิบัติงำนธุรกำร จ ำนวน 95,000 บำท 

หมำยเหตุ รำยจ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยกันได้ 

กรณีจำ้งเหมำบรกิำร ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 

1)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจำ้งเหมำบรกิำร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรณีจำ้งแรงงำน ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย  ดังนี ้

1)  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำงแรงงำน 

2)  พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 6  หนำ้ 123 
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)      

  
   

1. ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำเบ้ียเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ท่ีจ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำง ท่ีเดินทำงไปประชุม อบรม สัมมนำ  ดูงำน หรือไปตดิต่อรำชกำร  ฯลฯ  ตำม

ระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที ่3) พ.ศ. 2559 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 40  หนำ้ 25 

   

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400) จ านวน 50,000 บาท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำ

สิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใชส้อย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนนิกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

ทรัพยส์ินเอง ให้ปฏบัิติ  ดังนี้       
1) ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 

2) ค่ำสิ่งของที่ซือ้มำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จำ่ยจำกค่ำวัสดุ 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 35  หนำ้ 24 

  

  
   

ค่าวัสดุ  (533000) รวม 50,000 บาท 

  
   

วัสดุส ำนักงำน  (330100) จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกตมิีอำยุกำร

ใชง้ำนไม่ยนืนำน สิน้เปลอืง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำย ดังตอ่ไปน้ี 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกติ    

3. รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสด ุเชน่ ค่ำขนสง่ ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที ่9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่

จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 36  หนำ้ 24 

   

  
   

วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้

งำนไม่ยนืนำน สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีรำคำตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไม่เกิน 20,000  บำท 

3. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกติ    

4. รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสด ุเชน่ ค่ำขนสง่ ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 
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 ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 
มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  

มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพจิำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภณัฑ์ตำมหลกักำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 37  หนำ้ 24 
   

  
งบลงทุน  (540000) รวม 67,000 บาท 

  
   

ค่าครุภัณฑ ์ (541000) รวม 67,000 บาท 

  
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100)    

     1. โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต พร้อมกระจก จ ำนวน 4,800 บำท   

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน   จัดซื้อโต๊ะท ำงำนเหล็ก  ขนำด 4 ฟุต  พร้อมกระจก  ได้รับมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (จัดหำท่ัวไปและส ำรวจรำคำตำมท้องตลำด  เนื่องจำกไมม่ตีำมบัญชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ

ส ำนักงบประมำณ) จ ำนวน 1 ตัว รำคำ  4,800  บำท   

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 65  หนำ้ 48 

  

  
   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (410900)    

     1. ผ้ำมำ่นพร้อมอุปกรณ์  ขนำดกว้ำง 1.50 เมตร  ยำว 2 เมตร  และขนำดกว้ำง 1.40 เมตร  ยำว 0.50 เมตร   

    จ ำนวน 3,500 บำท   

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จัดซือ้ผ้ำม่ำน พร้อมอุปกรณ ์ ขนำดกว้ำง 1.50 เมตร ยำว 2 เมตร   

และขนำดกว้ำง 1.40 เมตร ยำว 0.50 เมตร  ตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์  (จัดหำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ )

จ ำนวน 2 คู่ กับ 1 ผืน รำคำ 3,500 บำท   

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 66  หนำ้ 48 

  

  
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)    

  
   

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้)  จ ำนวน  30,000  บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) พร้อม

อุปกรณ์  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (จัดหำตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร)  จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำ 30,000 บำท   

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 67  หนำ้ 49 

  

  
   

2. เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) (พิมพ์ส/ีขำวด ำ)                         จ ำนวน    7,700   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  (พิมพ์สี/ขำวด ำ)  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำม

ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร (จัดหำตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร) จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำ 7,700 บำท    

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 68  หนำ้ 49 
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3. เครื่องคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล                                      จ ำนวน    21,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล พร้อมอุปกรณ์  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำม

ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร (จัดหำตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร) จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำ 21,000 บำท   

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 69  หนำ้ 49 

  

  
 

งานไฟฟ้าถนน  (00242) รวม 3,288,500 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 1,136,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 1,136,000 บาท 

  
   

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  (320100) จ ำนวน 136,000 บำท 

  

      

 
 

         เพื่อจ่ำยเป็น 
 

1. ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณบ้านนายสมัยมีโชค  สุขเอี่ยม  ถึงฟาร์มไก่  หมู่ที่ 6           

บ้านตรอกมะตูม  ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน         

                                                                                             งบประมาณ   80,500  บาท   
(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 46  หนำ้ 28 

 

2. ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  บริเวณบ้านนางสนอง  จีนฉาว ถึง บ้านนางมาลัย  สมบูรณ์

ทรัพย์  หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน 

                                                                                             งบประมาณ   55,500  บาท   
(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 47  หนำ้ 28 
 

กรณจี้ำงเหมำบริกำร ใหถ้ือปฏบัิตติำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี ้
1) หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2559   เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจำ่ยเงินค่ำจำ้งเหมำบรกิำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรณจี้ำงแรงงำน ให้ถอืปฏบัิตติำมกฎหมำย  ดังนี ้
1) ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำงแรงงำน 

2) พระรำชบัญญัติแรงงำนสมัพันธ์  พ.ศ. 2541  

   

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400) จ านวน 1,000,000 บาท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำ

สิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใชส้อย  ส่วนกรณท่ีีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนนิกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ

ทรัพย์สนิเอง ให้ปฏบัิติ  ดังนี้      
1) ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 

2) ค่ำสิ่งของที่ซือ้มำใช้ในกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้จำ่ยจำกค่ำวัสดุ 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 35  หนำ้ 24 
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งบลงทุน  (540000) รวม 2,152,500 บาท 

  
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000) รวม 2,152,500 บาท 

  
   

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (421000)    

              เพื่อจ่ำยเป็น   

   

1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บรเิวณซอยบ้าน พ.อ.โพยม  ก้อนทรัพย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 

ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย                                                                                          

                                                                                               งบประมาณ   812,000  บาท    

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยบ้ำน  พ.อ.โพยม  ก้อนทรัพย์  หมู่ท่ี 4  บ้ำนหนอง

สองตอน ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 300 เมตร หนำ 0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีเทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่ำ 1,500 ตำรำงเมตร  ตำม

แบบรูปและรำยกำรละเอยีดของ อบต.แก่งเสีย้น  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์  จ ำนวน 1 ป้ำย    

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 44  หนำ้ 27 

  

  

   

2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านนายฉาย   พุฒเอก  ถึง  บ้านนางนิภาพร  

พงษ์สวัสดิ์  หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย                                                     งบประมาณ    497,500   บาท     

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณสำยบ้ำนนำยฉำย  พุฒเอก  ถึง บ้ำนนำงนิภำพร  พงษ์

สวัสดิ์  หมู่ท่ี 5  บ้ำนหนองจอก ขนำดกว้ำง 5 เมตร  ยำว 170 เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 

850 ตำรำงเมตร  ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอยีดของ อบต.แก่งเสีย้น  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 ป้ำย   

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 45  หนำ้ 27 

   

  

   

3. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอยบ้านนางมาลัย สมบูรณ์ทรัพย์ ถึงบ้านนายโต หมู่ที่ 6 บ้านตรอก

มะตูม ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย   

                                                                                               งบประมาณ   150,000  บาท        

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรัง บริเวณซอยบ้ำนนำงมำลัย สมบูรณ์ทรัพย์ ถึงบ้ำนนำยโต หมู่ท่ี 6 บ้ำนตรอก

มะตูม ตำมขนำดกว้ำง 5 เมตร  ยำว 265 เมตร  หนำ 0.30 เมตร  หรือปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 630 ลูกบำศก์เมตร 

แบบรูปและรำยกำรละเอยีดของ อบต.แก่งเสีย้น  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์  จ ำนวน 1 ปำ้ย    

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 48  หนำ้ 28 

   

   

4. ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดปิดวาล์วส าหรับจ่ายน้ าของสถานีสูบน้ าบ้านท่าดินสอพอง ตามแบบรูป

และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน บรเิวณสถานีสูบน้ าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง 

                                                                                               งบประมาณ    40,000   บาท            

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดปิดวำล์วส ำหรับจ่ำยน้ ำของสถำนีสูบน้ ำบ้ำนท่ำดินสอพอง  ตำมแบบรูปและ

รำยกำรละเอยีดของ อบต.แก่งเสีย้น  บริเวณสถำนีสูบน้ ำบำ้นท่ำดนิสอพอง หมูท่ี่ 7 บ้ำนท่ำดนิสอพอง  

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 47  หนำ้ 73 
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5. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บรเิวณซอยบ้านนายพยนต์  หนูขาว ถงึบ้านนายปัญญา  คงกระพันธ์ หมู่ที่ 7                    

บ้านท่าดินสอพอง  ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์                

จ านวน 1 ป้าย                                                                          งบประมาณ    239,000   บาท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรัง บริเวณซอยบ้ำนนำยพยนต์  หนูขำว ถึงบ้ำนนำยปัญญำ  คงกระพันธ์  หมูท่ี่ 7  

บ้ำนท่ำดินสอพอง  ขนำดกว้ำง  5  เมตร  ยำว  500  เมตร  หนำ  0.25  เมตร  หรือปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 1,000

ลูกบำศก์เมตร  ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอยีดของ อบต.แก่งเสีย้น  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์   จ ำนวน 1 ป้ำย   

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 49  หนำ้ 29 
 

  

   

6. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอยบ้านนางค านึง  ลับแล หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตามแบบรูป

และรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  

                                                                                             งบประมาณ    239,000   บาท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรัง บริเวณซอยบ้ำนนำงค ำนึง  ลับแล  หมู่ท่ี 7  บ้ำนท่ำดินสอพอง  ขนำดกว้ำง 5 เมตร  ยำว 500 

เมตร  หนำ 0.25 เมตร  หรือปริมำณลูกรังไม่นอ้ยกว่ำ 1,000 ลูกบำศกเ์มตร  ตำมแบบรูปและรำยกำรละเอยีดของ อบต.

แก่งเสีย้น  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์  จ ำนวน 1 ป้ำย    

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 50  หนำ้ 29 
 

  
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (421100)    

  

   

1. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  หมู่ที่ 5   บ้านหนองจอก  

ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย    

                                                                                             งบประมาณ    175,000   บาท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน  หมู่ท่ี 5  บ้ำนหนองจอก 

ตำมแบบรูปและรำยละเอยีดของ อบต.แก่งเสีย้น  พร้อมป้ำยประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 ป้ำย    

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 21  หนำ้ 23 

 

  
 

งานบ าบัดน้ าเสีย  (00245) รวม 50,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 50,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 50,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)   

  
   

1. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรคลองสวยน้ ำใส                                                     จ ำนวน    20,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรคลองสวยน้ ำใส  โดยจ่ำยเป็นค่ำรับรองผู้ท่ีเชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบ

กิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนท่ีและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ท่ี

จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ค่ำสถำนท่ีจัดงำน  เช่น  ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง  ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นใน

กำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำม

สะอำด  ค่ำใชจ้่ำยในกำรตกแตง่จัดสถำนที่  และค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เชน่ ประเภทสิ่งพิมพต์ำ่ง ๆ 

ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำท ำปำ้ยโฆษณำหรือสิ่งพิมพ ์ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน  ฯลฯ  

ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
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 1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชบัญญัติส่งเสรมิและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2535 

4) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2530 

5) พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2538 

6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 11  หนำ้ 17 

   

   
2. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมควำมรูก้ำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด                         จ ำนวน    15,000   บำท   

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และ

กำรตกแต่งสถำนท่ี ค่ำใชจ้่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำย 

เอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์

ตำ่งๆ  ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองดื่ม 

ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   

ตำมพระรำชบัญญัติ กฎหมำยและหนังสอืสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชบัญญัติส่งเสรมิและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

4) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2530 

5) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 ในกำรก ำกับกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำร 

6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 12  หนำ้ 17 

   

  
   

3. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฟื้นฟูและบ ำบัดน้ ำเสียในครัวเรอืน                              จ ำนวน    15,000   บำท  

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรฟื้นฟูและบ ำบัดน้ ำเสียในครัวเรือน โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำร

ตกแต่งสถำนท่ี ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนยีบัตร ค่ำถ่ำย

เอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์

ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองดื่ม ค่ำ

สมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ   

ตำมพระรำชบัญญัติ  กฎหมำยและหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชบัญญัติส่งเสรมิและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

4) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2530 

5) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 ในกำรก ำกับกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำร 

6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

7) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(กองช่ำง) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 14  หนำ้ 17 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 

  
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252) รวม 450,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 450,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 450,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)    

  
   

1. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมสุขภำวะผูสู้งอำยุและศกึษำดูงำน ประจ ำปี 2561   จ ำนวน    80,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุและศึกษำดูงำน ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยใน

พธีิเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำประกำศนยีบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำ

รับกำรฝึกอบรม ค่ำใชจ้่ำยในกำรตดิตอ่สื่อสำร ค่ำเชำ่อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใชบ้รรจุเอกสำร

ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำ

ยำนพำหนะ  ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ  ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 

4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 1  หนำ้ 11 

 

  

   

2. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันครอบครัวโดยศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน  

                                                                                                           จ ำนวน   40,000  บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรสง่เสริมและสนับสนุนสถำบันครอบครัวโดยศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน  โดยจ่ำย

เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้   ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ  เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์   ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์ เอกสำรและสิ่งพิมพ์   ค่ำหนังสือส ำหรับผู้ เข้ำรับกำร

ฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำร

ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวทิยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใชจ้่ำย

อื่นท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ   ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 6  หนำ้ 12 

   

  

   

3. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติควำมรุนแรงในครอบครัวองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น     

                                                                                                        จ ำนวน    20,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติควำมรุนแรงในครอบครัวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แก่งเสีย้น โดยจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในพิธีเปิดและปดิกำรฝึกอบรม  ค่ำวัสด ุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ค่ำประกำศนยีบัตร  ค่ำ

ถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำ

อุปกรณ์ต่ำงๆ  ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ  
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 ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 7  หนำ้ 13  

   

   

4. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพสภำเด็กและเยำวชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น       

                                                                                                        จ ำนวน    20,000   บำท  

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพสภำเด็กและเยำวชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       

แก่งเสี้ยน  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ี  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดโครงกำร  ค่ำวัสดุ 

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับ

กำรฝึกอบรม  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรวำ่งและ

เคร่ืองดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ        

ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชบัญญัติส่งเสรมิกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 19  หนำ้ 22  

 

  
   

5. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสุขสันต์วันครอบครัว ประจ ำปี 2561                           จ ำนวน    60,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรสุขสันต์วันครอบครัว ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิด                  

ค่ำวัสด ุ เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ ์ ค่ำประกำศนยีบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพเ์อกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับ

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ

เอกสำรส ำหรับผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำย

โครงกำร  ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   

4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 3  หนำ้ 11  

 

  

   

6. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวติแก่เยำวชน ประจ ำปี 2561 

                                                                                                        จ ำนวน    50,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชวีิตแก่เยำวชน ประจ ำปี 2561  โดย

จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ีฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิด ค่ำวัสดุ  เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร   ค่ำถ่ำยเอกสำร   ค่ำพิมพ์ เอกสำรและสิ่ งพิมพ์   ค่ำหนังสือ   ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำสมนำคุณ

วทิยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   
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 ตำมพระรำชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี ้
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 20  หนำ้ 22  

   

   
7. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจ ำปี 2561  จ ำนวน   20,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจ ำป ี2561   โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยใน

พิธีเปิดและปิดโครงกำร ค่ำวัสดุ  เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์   ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและ

สิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำ

รับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นใน

กำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชบัญญัติสง่เสรมิกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 

4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  

5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 4  หนำ้ 12  

   

  

   

8. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำรเฝ้ำคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

                                                                                                        จ ำนวน    30,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำรเฝ้ำคุ้มครองเด็กและเยำวชน  โดยจ่ำยเป็น

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ี  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดโครงกำร  ค่ำวัสดุ  เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์           

ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำเช่ำ

อุปกรณต์ำ่งๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ

และหนังสอืสัง่กำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระรำชบัญญัติสง่เสรมิกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 

4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  

5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 5  หนำ้ 12  
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9. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น 

                                                                                                         จ ำนวน    70,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   โดยจ่ำยเป็น

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ี  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิด  ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ค่ำ

ประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำ

อุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำ

ป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  ตำมพระรำชบัญญัติ 

ระเบียบและหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0310.4/ว 2128  ลงวันที ่31 กรกฎำคม 2557  เรื่อง  กำรปกปอ้งสถำบันส ำคญัของชำติ 

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0214/ว 1344  ลงวันที ่ 5  มิถุนำยน  2557 เรื่อง  ศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์เพื่อกำรปฏิรูป 

5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด  ที ่มท 0310.4/ว 1503  ลงวันที ่17 มิถุนำยน 2557 แนวทำงกำรด ำเนนิกำรตำมภำรกิจปกป้อง

สถำบันส ำคัญของชำติ 

6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

7) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 2  หนำ้ 11 

  

  
   

10. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝกึอบรมและส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชนในต ำบลแก่งเสี้ยน   

ประจ ำปีงบประมำณ 2561                                                                       จ ำนวน    30,000   บำท     

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมและสง่เสริมอำชีพแก่ประชำชนในต ำบลแก่งเสีย้น  ประจ ำปงีบประมำณ 

2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ี   ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำ

วัสด ุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตรค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพมิพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำ

อบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้

เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวทิยำกร ค่ำอำหำร ค่ำปำ้ยโครงกำร  ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น

ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ  ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  

4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24 สิงหำคม  2553  เรื่อง กำรส่งเสริมบทบำทกำรมี

ส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 36  หนำ้ 31    
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   11. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพผูสู้งอำยุและกลุ่มสตรี ประจ ำปี 2561        จ ำนวน    30,000  บำท    

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรส่งเสริมอำชพีผู้สูงอำยุและกลุ่มสตรี ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ

กำรใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ี   ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์   ค่ำ

ประกำศนียบัตรค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์   ค่ำหนังสือส ำหรับผู้ เข้ำอบรม   ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำ

โครงกำร  ฯลฯ   

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  

4)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหำคม  2553  เรื่อง  กำรส่งเสรมิบทบำทกำร

มีส่วนรว่มของภำคประชำชนในกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31 พฤษภำคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 37  หนำ้ 31    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 

  
 

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) รวม 75,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 75,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 55,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)    

  
   

1. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด ประจ ำปี 2561                 จ ำนวน    50,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชน  โดยจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกับกำร

ด ำเนินโครงกำร ดังนี้ ค่ำชุดกีฬำ ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยอื่น ได้แก่ ค่ำเช่ำหรือค่ำเตรียมสนำม  

แข่งขัน ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสนำม ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ท่ีจัดกำรแข่งขันกีฬำ ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตัดสนิ  ค่ำจัดท ำปำ้ยชื่อหรือทีมผู้เข้ำร่วมแข่งขันและหรือค่ำจัดท ำเกียรติบัตรหรือประกำศเกียรติคุณ  ค่ำโล่หรือถ้วยรำงวัลท่ี

มอบให้ผู้ชนะกำรแข่งขัน  เงินหรือของรำงวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะกำรแข่งขัน   ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  เช่น  กำรจัดพิธีเปิด-ปิดกำร

แข่งขันกีฬำ  ร้ิวขบวน  กีฬำสำธิต  ค่ำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์  ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำร         

จัดงำน  รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เคร่ืองเสียง เต้นท์  เวที  ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งจัดสถำนท่ี  ค่ำป้ำยโครงกำร      

ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ  ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 8  หนำ้ 14 

   

 
   

2. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำสีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจ ำปี 2561     จ ำนวน    5,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรแข่งขันกีฬำสีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้  ค่ำเช่ำหรือค่ำเตรียมสนำมแข่งขัน  ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำ

สนำม ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีจัดกำรแข่งขันกีฬำ  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำจัดท ำป้ำยชื่อหรือทีมผู้เข้ำร่วมแข่งขัน

และหรือค่ำจัดท ำเกียรติบัตรหรือประกำศเกียรตคิุณ  ค่ำโล่หรือถ้วยรำงวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะกำรแข่งขัน  เงินหรือของรำงวัล

เพื่อมอบให้ผู้ชนะกำรแขง่ขัน  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ  ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 3  หนำ้ 195  
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ค่าวัสดุ  (533000) รวม 20,000 บาท 

  
   

วัสดุกีฬำ  (331000) จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ  เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้

งำนไม่ยนืนำน  สิน้เปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น   รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 

1. รำยจ่ำยเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ่เตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ   

2. รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของท่ีใชใ้นกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สนิให้สำมำรถใชง้ำนได้ตำมปกติ    

3. รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสด ุ เชน่ ค่ำขนสง่  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำตดิตัง้  เป็นต้น 

ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน   มอบให้แก่หมู่ บ้ำนตำมโครงกำรมอบอุปกรณ์กีฬำให้แก่หมู่ บ้ำน                 

ประจ ำป ี 2561  ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนก

ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 1  หนำ้ 11 

  

         

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  (00263) รวม 589,600 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 564,600 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 564,600 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)    

  

   

1. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิิติ์ พระบรมรำชินนีำถ  ประจ ำปี 2561     

                                                                                                       จ ำนวน    100,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชนินีำถ ประจ ำป ี2561  

โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำรับรองผู้ท่ีเชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ได้แก่

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร  ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ค่ำเช่ำ

หรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน  เช่น  เคร่ืองเสียง  เต้นท์  เวที  ค่ำใช้จ่ำย

ในกำรตกแต่งจัดสถำนท่ี รวมถึงค่ำติดตั้ง  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์

งำน เชน่ สื่อประเภทสิ่งพิมพต์ำ่งๆ ค่ำปำ้ยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำท ำปำ้ยโฆษณำหรอืสิ่งพิมพ์  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ  ท่ีจ ำเป็นและ

เกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ ตำมหนังสอืสั่งกำร ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 31  หนำ้ 29 
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2. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจำ้อยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  

เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม พ.ศ.2561  จ ำนวน  150,000  บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวมหำวชริำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  เนื่องใน

โอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม พ.ศ.2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำรับรองผู้ท่ีเชิญมำร่วมงำน

และผู้มำรว่มประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร  ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกับสถำนท่ี 

ค่ำเชำ่หรอืคำ่บริกำรวัสดุอุปกรณท่ี์จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมคำ่ติดต้ังและค่ำรื้อถอน เชน่ เครื่องเสียง เตน้ท์ เวที ค่ำใชจ้่ำย

ในกำรตกแต่ง จัดสถำนท่ี  ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์สื่อประเภทสิ่งพิมพต์่ำงๆ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำ

ท ำปำ้ยโฆษณำหรือสิ่งพิมพ์  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน  ฯลฯ  ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 32  หนำ้ 29 

 

  

   

3. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันแมแ่ห่งชำติ ประจ ำปี 2561 (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร)  

                                                                                                         จ ำนวน    5,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำรวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร)  โดยจ่ำยเป็นค่ำ

รับรองผู้ ท่ี เชิญ มำ ร่วมงำนและผู้ ม ำ ร่วมประกอบกิ จกรรมตำมวัตถุประสง ค์   ได้ แก่  ค่ ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกับสถำนท่ี และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่  ค่ำเช่ำหรอืค่ำบริกำรวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เคร่ืองเสียง เต้นท์ เวที ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัด

สถำนท่ี  รวมถึงค่ำติดตั้ง  ค่ำเช่ำอุปกรณ์  และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ

สิ่งพิมพ ์ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน  ฯลฯ  ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 33  หนำ้ 30 

 

  
   

4. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2560                จ ำนวน    150,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำรสืบสำนประเพณีวันลอยกระทง ประจ ำปี 2560  โดยจ่ำยเป็นค่ำรับรองผู้ท่ีเชิญมำ

ร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกจิกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองดื่ม  ค่ำอำหำร  ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกับ

สถำนท่ี ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ริกำรวัสดุอุปกรณ์ ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน  รวมค่ำติดตั้ งและค่ำ รื้อถอน  เช่น  เค ร่ือง

เสียง เต้นท์ เวที ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนท่ี รวมถึงค่ำติดตั้ง  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน เช่น สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือ

สิ่งพิมพ ์ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน  ฯลฯ   ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 6  หนำ้ 200 

         



    83 
   

   

5. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแม่ลูกผูกพันร่วมท ำกระทงเนื่องในวันลอยกระทง ประจ ำปี 2561   

(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำขุนไกร)                                                                 จ ำนวน    5,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำรแม่ลูกผูกพันร่วมกันท ำกระทงเนื่องในวันลอยกระทง ประจ ำปี 2560  โดยจ่ำยเป็นค่ำ

รับรองผู้ท่ีเชญิมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่ำอำหำรวำ่งและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ

สถำนท่ีและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่   ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำ

ติดตั้งและค่ำรื้อถอน  เช่น  เคร่ืองเสียง  เต้นท์  เวที  ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนท่ี  ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำท ำ

ป้ำยโฆษณำหรอืสิ่งพมิพ์  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน  ฯลฯ  ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 34  หนำ้ 30  

   

 

   

6. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรรณรงคแ์ละประชำสัมพันธ์วันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2561     

                                                                                                          จ ำนวน    3,600   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์วันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 2561  โดย

จ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน  เช่น  สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำจ้ำงเหมำท ำ

ป้ำยโฆษณำหรอืสิ่งพมิพ์  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน  ฯลฯ  ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 57  หนำ้ 32 

   

  
   

7. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมประดษิฐ์และตกแตง่เทียนพรรษำ ประจ ำปี 2561  จ ำนวน  15,2000  บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำรฝึกอบรมประดิษฐ์และตกแต่งเทียนพรรษำ ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนท่ี ค่ำใชจ้่ำยในพิธีเปิดและปิด ค่ำวัสด ุเครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำ

พิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ

เอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำย

อื่นๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ  ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 58  หนำ้ 32 

         

       

       

       



    84 
   

   
8. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแหเ่ทียนพรรษำ พำเรียนรู้คูคุ่ณธรรม ประจ ำปี 2561         จ ำนวน    5,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำรแห่เทียนพรรษำ พำเรียนรู้คู่คุณธรรม ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำยเป็นรับรองผู้ท่ีเชิญ

มำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรตกแต่ง จัดสถำนท่ี รวมถึงค่ำติดตั้ง  ค่ำเช่ำอุปกรณ์  และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลำท่ีจัดงำน ค่ำป้ำย

โครงกำร ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดโครงกำร ฯลฯ  ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 59  หนำ้ 33  

 

  
   

9. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรสงกรำนต์ไทย หว่งใยผู้สูงอำยุ ประจ ำปี 2561              จ ำนวน    127,800   บำท 

  

    

         เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำรสงกรำนต์ไทย  ห่วงใยผู้สูงอำยุ ประจ ำปี 2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำรับรองผู้ท่ีเชิญมำ

ร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์   ได้แก่  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำอำหำร  ค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับสถำนท่ีและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ค่ำสถำนท่ีจัดงำน เช่น ค่ำเชำ่หรือค่ำบ ำรุง  ค่ำเชำ่หรือ

ค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณท่ี์จ ำเป็นในกำรจัดงำน  รวมคำ่ติดต้ังและค่ำรือ้ถอน เชน่  เครื่องเสียง  เตน้ท์  เวที  ค่ำใชจ้่ำยในกำร

ตกแต่งจัดสถำนท่ี รวมถึงค่ำติดตั้ง  ค่ำเช่ำอุปกรณ์  และอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์

งำน  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำหรือสิ่งพิมพ์   ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัด

โครงกำร ฯลฯ  ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 60  หนำ้ 33 

   

   10. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรภูมปิัญญำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2561                จ ำนวน    3,000   บำท   

   

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนโครงกำรภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประจ ำปีงบประมำณ 2561  โดยจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกับกำร

ใช้และกำรตกแต่งสถำนท่ี  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิด  ค่ำวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์

เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ

เอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   ตำมหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขนักีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 35  หนำ้ 30    
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งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 25,000 บาท 

  
   

เงนิอุดหนุน  (561000) รวม 25,000 บาท 

  
   

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  (610200) จ ำนวน 25,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำนักงำนจังหวัดกำญจนบุรี  ด ำเนินตำมโครงกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ

นเรศวรมหำรำช ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561  ตำมระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 1  หนำ้ 206 

 

  แผนงานการเกษตร  (00320) 

  
 

งานส่งเสริมการเกษตร  (00321) รวม 150,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน  (530000) รวม 150,000 บาท 

  
   

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 150,000 บาท 

  
   

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)    

  
   

1. ค่ำใช้จำ่ยตำมโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนตำมแนวทำงพระรำชด ำริฯ           จ ำนวน    120,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนตำมแนวทำงพระรำชด ำรฯิ  โดยจำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกับกำร

ใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนท่ีฝึกอบรม ค่ำใชจ้่ำยในพิธีเปิดและปิด ค่ำวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่ำประกำศนยีบัตร  ค่ำ

ถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ำ

หรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำป้ำย

โครงกำร  ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ฯลฯ   ตำมพระรำชบัญญัต ิและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 

4) หนังสือกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659  ลงวันที ่ 24 สิงหำคม  2553  เรื่อง  กำรส่งเสรมิบทบำทกำรมี

ส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภำคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 15  หนำ้ 20 

 

  
   

2. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมควำมรูแ้ละพัฒนำด้ำนกำรเกษตร                     จ ำนวน    20,000   บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรสง่เสริมควำมรู้และพัฒนำด้ำนกำรเกษตร  โดยจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกับกำรใชแ้ละ

กำรตกแต่งสถำนท่ี ค่ำใช้จ่ำยในพธีิเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำย

เอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์

ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใชบ้รรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองดื่ม 

ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ   

ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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 3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  

4)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหำคม  2553  เรื่อง  กำรส่งเสรมิบทบำทกำร

มีส่วนรว่มของภำคประชำชนในกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภำคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 16  หนำ้ 20 

   

   
3. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกรักธรรมชำติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม      จ ำนวน    10,000   บำท 

  

      

 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกรักธรรมชำติและฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้ม  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้

และกำรตกแต่งสถำนท่ี  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ  เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ค่ำประกำศนยีบัตร

ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำ

อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม   ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ฯลฯ   

ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

2) พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    

4)  หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24 สิงหำคม  2553  เรื่อง  กำรส่งเสรมิบทบำทกำรมี

ส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 13  หนำ้ 18 

 

 

  แผนงานงบกลาง  (00410) 

  
 

งบกลาง  (00411) รวม 7,148,920 บาท 

  
  

งบกลาง  (510000) รวม 7,148,920 บาท 

  
   

งบกลาง (511000) รวม 7,148,920 บาท 

  
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300) จ ำนวน 48,120 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง  กรณนีำยจ้ำงในอัตรำรอ้ยละ 5 ของคำ่จ้ำงท่ีองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลแก่งเสี้ยน จะต้องจ่ำยเพื่ออุดหนุนเงินค่ำเบ้ียประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 40,152 บำท และ

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 7,968 บำท   ตำมพระรำชบัญญัติ  และหนังสอืสั่งกำร  ดังนี้ 
1) พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 เร่ือง กำรจ่ำยเบี้ยประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง 

3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 เร่ือง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ         

ก.อบต. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 3)  

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2560  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็ก รำยกำรเงินเดือน เงินสวัสดิกำร

ส ำหรับข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่ำตอบแทน เงินเพิ่มค่ำครองชีพ และเงินประกันสังคมส ำหรับพนักงำนจ้ำง 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 41  หนำ้ 26 
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เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ  (110700) จ ำนวน 5,086,800 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพให้แกผู่้อำย ุ ตำมระเบียบและหนังสอืสั่งกำรดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชพีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    

2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2553 

3) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 118 ลงวันที ่15 มกรำคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบตัิตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจำ่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  และระเบียกระทรวง

มหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพกิำรให้คนพกิำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

4) หนังสือกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 146 ลงวันที ่23 มกรำคม 2560  เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนนิงำนเงิน

อุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผูป้่วยเอดส ์ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

5) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2559 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  เงินอุดหนุนค่ำใช้จำ่ยสนับสนุนกำรสรำ้งหลกัประกันรำยไดแ้ก่ผู้สูงอำยุ และรำยกำรเงินอุดหนุน

ค่ำใช้จำ่ยสนับสนุนสวัสดิกำรกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พกิำรและทุพพลภำพ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 4  หนำ้ 14 

 

  
   

เบีย้ยังชีพคนพิกำร  (110800) จ ำนวน 1,536,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพให้แกค่นพกิำร  ตำมระเบียบและหนังสอืสั่งกำรดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชพีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพกิำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรจ่ำยเบีย้ควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559   

4) หนังสือกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที ่15 มกรำคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบตัิตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจำ่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง 

มหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพกิำรให้คนพกิำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

5) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที ่24 มิถุนำยน 2559 เรื่อง แนวทำงกำรจ่ำยเบีย้ควำมพิกำร ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยควำมพกิำรใหค้นพิกำรขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559   

6) หนงัสือกรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 146 ลงวันที ่23 มกรำคม 2560  เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนเงิน

อุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผูป้่วยเอดส ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

7) หนังสือกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที ่2 สิงหำคม 2559 เรื่อง กำรซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่ำใช้จำ่ยสนับสนุนกำรสรำ้งหลักประกนัรำยไดแ้ก่ผู้สูงอำยุ และรำยกำรเงินอุดหนุน

ค่ำใช้จำ่ยสนับสนุนสวัสดิกำรกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พกิำรและทุพพลภำพ 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 5  หนำ้ 14  

 

  
   

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (110900) จ ำนวน 36,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตำมบัญชีรำยชื่อท่ีได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำร ตำมระเบียบ และหนังสือ    

สั่งกำร  ดังนี้ 
1) กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  

2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้ง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับสนับสนุนกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดับ 6  หนำ้ 14  

 

  
   

ส ำรองจำ่ย  (111000) จ ำนวน 200,000 บำท 

  
      

          เพื่อใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินท่ีมีสำธำรณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม

เท่ำนั้น  และในกำรช่วยเหลอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดท่ีประสบสำธำรณภัย  ตำมพระรำชบัญญัติ และ

หนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
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 1) พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0313. 4 /ว 667 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2545 เร่ือง กำรช่วยเหลือประชำชนกรณีเกิดสำธำรณภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224  ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2554 เร่ือง กำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ ำท่วม

ฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก และน้ ำล้นตลิ่ง 

4) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว  3215  ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรใชจ้่ำยงบประมำณเพื่อช่วยเหลือ

ประชำชนกรณีเกิดสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2558  เร่ือง  กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยหนำว 

6) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515  ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2558 เร่ือง กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ป้องกันอุทกภัย น้ ำท่วมฉับพลัน  น้ ำป่ำไหลหลำก และดินถล่ม 

7) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 843 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2559  เร่ือง  กำรเตรียมกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำภัยแล้ง 

8) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2558  เร่ือง กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ

จัดกำรปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ประจ ำปี 2559 

9) หนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2553 

10) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

11) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติส ำหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสำธำรณภัยตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 

12) หนังสือกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว 526 ลงวันที ่8 มีนำคม 2560 

13) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) ล ำดับ 4  หนำ้ 127  

   

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน  (111100) จ ำนวน 92,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นในพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งเสีย้น  ไมน่อ้ย

กว่ำร้อยละ 40  ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขท่ีได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ตำมประกำศ และ

หนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
1) ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรจังหวัด เทศบำล  

และองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลในกำรให้บรกิำรสำธำรณะ ลงวันที ่23 พฤศจิกำยน 2552 

2) ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิเรื่อง กำรก ำหยดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นด ำเนนิงำนและ

บริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 

3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559  

4) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที ่30 พฤษภำคม 2557   

5) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1201 ลงวันที ่30 มิถุนำยน 2553 เรื่อง สอบถำมกำรตัง้งบประมำณหมวดเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

6) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที ่10 พฤศจิกำยน 2552  เรื่อง กำรด ำเนนิงำนกองทุน

หลักประกันสุขภำพ 

7) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น  ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที ่26 กรกฎำคม 2554   

8) หนังสอืกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที ่17 กรกฎำคม 2557  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 รำยกำรเงนิอุดหนุนทั่วไป : ส ำหรับสงเครำะห์เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ และกำรสนับสนุนกำร

บริกำรสำธำรณสุข และรำยกำรรำยจำ่ยที่เป็นภำระผกูพัน (กำรสบทบกองทนุหลักประกันสุขภำพ) 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 42  หนำ้ 26   
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เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100) จ ำนวน 150,000 บำท 

  

      

          เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)  ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จ

บ ำนำญข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2500  โดยค ำนวณตัง้จ่ำยในอัตรำรอ้ยละ 1  ของงบประมำณรำยรับประจ ำปี   

ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสอืสั่งกำรดังนี ้
1) พระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2500 

2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงนิบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   

3) หนังสอืส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.5/ว 40 ลงวันที ่14 สิงหำคม  2558 เรื่อง  ซักซ้อมกำรส่ง

เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

4) หนังสอืส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.5/ว 41 ลงวันที ่14 สิงหำคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมกำรส่ง

เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

5) หนังสอืส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.5/ 

ว 28 ลงวันที ่21 กรกฎำคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมกำรส่งเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

(ส ำนักปลัด) (แผนพัฒนำทอ้งถิน่ 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2560  ล ำดบั 43  หนำ้ 26  
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 

*************************** 
  

อาศัยอ านาจความตามมาตรา 87 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 71 วรรคสาม  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๖ การรายงาน ข้อ ๓๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดส่งส าเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัด  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเพ่ือทราบ 
ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศ โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

 

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้รับอนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  จากนายอ าเภอเมืองกาญจนบุรีแล้ว   ตามหนังสืออ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
ที่  กจ 0023.6/3345  ลงวันที่  31  สิงหาคม  ๒๕60  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ลงนามบังคับใช้เป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ต่อไป 

      
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  14  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

 
         
           (นายสมชาย  ฟักทอง)        

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 

 

 


