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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2.7 รายจ่ายทจี่ายจากเงนิกู ้จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายทจี่ายจากเงนิอดุหนุนทรัีฐบาลใหโ้ดยระบวัุตถปุระสงค ์จํานวน 24,004,148.00
 บาท
2.5 มกีารจ่ายเงนิสะสมเพอืดําเนนิการตามอํานาจหนา้ท ีจํานวน 13,381,240.00 บาท
2.6 รายจ่ายทจี่ายจากเงนิทนุสํารองเงนิสะสม จํานวน 0.00 บาท

งบรายจ่ายอนื จํานวน 0.00 บาท
งบเงนิอดุหนุน จํานวน 1,910,000.00 บาท
งบลงทนุ จํานวน 3,029,400.00 บาท
งบดําเนนิงาน จํานวน 2,716,858.83 บาท
งบบคุลากร จํานวน 10,240,496.00 บาท

2.3 รายจ่ายจรงิ จํานวน 28,117,391.71 บาท ประกอบดว้ย
งบกลาง จํานวน 10,220,636.88 บาท

หมวดเงนิอดุหนุน 17,923,235.41 บาท
2.2 เงนิอดุหนุนทรัีฐบาลใหโ้ดยระบวัุตถปุระสงค ์จํานวน 24,004,148.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทนุ 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 18,616,757.98 บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และ 0.00 บาท
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 530,080.00 บาท

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และ 10,522.30 บาท
หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 204,292.56 บาท

2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจรงิ จํานวน 37,341,413.65 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 56,525.40 บาท

1.1.5 รายการกนัเงนิไวโ้ดยยังไมไ่ดก้อ่หนผีกูพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงนิกูค้งคา้ง จํานวน 0.00 บาท

1.1.3 เงนิทนุสํารองเงนิสะสม จํานวน 26,262,419.34 บาท
1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หนผีกูพันและยังไมไ่ดเ้บกิจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 
0.00 บาท

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จํานวน 48,889,118.70 บาท
1.1.2 เงนิสะสม จํานวน 65,292,377.00 บาท

           บดัน ีถงึเวลาทผีูบ้รหิารทอ้งถนิขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาสามสบิหาบ จะไดเ้สนอ
ร่างขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีตอ่สภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาสามสบิหาบอกีครัง
หนงึ ฉะนัน ในโอกาสน ีผูบ้รหิารทอ้งถนิองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาสามสบิหาบ จงึขอชแีจงให ้
ทา่นประธานและสมาชกิทกุทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอ่ไปนี

1. สถานะการคลงั
1.1 งบประมาณรายจ่ายทวัไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท ี3 สงิหาคม พ.ศ. 2565 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ
มสีถานะการเงนิ ดังนี

คาํแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาสามสบิหาบ
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รายรบัจรงิ
ปี  2564

56,525.40
10,522.30

204,292.56
530,080.00
801,420.26

18,616,757.98
18,616,757.98

17,923,235.41
17,923,235.41
37,341,413.65

รวมรายไดท้รีฐับาล 15,800,000.00 16,500,000.00
รวม 33,204,700.00 34,328,700.00

รายไดท้รีฐับาลอดุหนนุ
หมวดเงนิอดุหนุน 15,800,000.00 16,500,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 16,193,000.00 16,971,000.00
รวมรายไดท้รีฐับาลเก็บ 16,193,000.00 16,971,000.00

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 1,211,700.00 857,700.00
รายไดท้รีฐับาลเก็บแลว้

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 550,000.00 405,000.00
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 520,000.00 20,000.00

หมวดภาษีอากร 116,000.00 417,000.00
หมวดคา่ธรรมเนยีม 25,700.00 15,700.00

รายรบั ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายไดจ้ดัเก็บเอง

1. รายรบั

คาํแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาสามสบิหาบ
อําเภอทา่มะกา  จังหวัดกาญจนบรุี
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รายจา่ยจรงิ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

งบกลาง 10,220,636.88 10,440,600.00 11,168,600.00
งบบคุลากร 10,240,496.00 11,038,300.00 11,495,000.00
งบดําเนนิงาน 2,716,858.83 5,779,500.00 5,242,400.00
งบลงทนุ 3,029,400.00 3,703,800.00 3,488,600.00
งบเงนิอดุหนุน 1,910,000.00 2,242,500.00 2,934,100.00

28,117,391.71 33,204,700.00 34,328,700.00

รายจา่ย

จา่ยจากงบประมาณ

รวมจา่ยจากงบประมาณ

คาํแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาสามสบิหาบ
อาํเภอทา่มะกา  จงัหวดักาญจนบรุ ี

2. รายจา่ย
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อ ำเภอทำ่มะกำ  จงัหวดักำญจนบรุ ี

สว่นที ่2

ขอ้บญัญตั ิ

เร ือ่ง

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566

ของ

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ



บนัทกึหลกัการและเหตผุล
ประกอบร่างขอ้บัญญัต ิงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาสามสบิหาบ

อ าเภอทา่มะกา  จังหวดักาญจนบรุี

ดา้น รวม
ดา้นบรหิารท ัว่ไป
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 10,291,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 588,800

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม
แผนงานการศกึษา 4,716,700

แผนงานสาธารณสขุ 480,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 425,800

แผนงานเคหะและชมุชน 581,000

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 205,000

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 360,000

แผนงานงบกลาง 11,168,600

งบประมาณรายจา่ยท ัง้ส ิน้ 34,328,700

ดา้นการเศรษฐกจิ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5,511,500

ดา้นการด าเนนิงานอืน่
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11,168,600

11,168,600

373,000 257,000

0 0

373,000 257,000

35,000 30,000

35,000 30,000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

408,000 287,000รวม 6,669,400 2,926,900 10,291,300

    คา่ครภัุณฑ์ 49,200 14,900 64,100

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 417,200 0 417,200

    คา่สาธารณูปโภค 375,000 0 375,000

งบลงทุน 466,400 14,900 481,300

    คา่ใชส้อย 449,000 125,000 574,000

    คา่วสัดุ 230,000 70,000 300,000

งบด ำเนนิงำน 1,324,000 380,000 1,769,000

    คา่ตอบแทน 270,000 185,000 520,000

    เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,538,000 0 1,538,000

    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,341,000 2,532,000 6,503,000

งำนควบคมุ

ภำยในและ

กำรตรวจสอบ

ภำยใน

รวม
งบ

งบบคุลำกร 4,879,000 2,532,000 8,041,000

    งบกลาง 11,168,600

แผนงำนบรหิำรงำนท ัว่ไป

งำน

งำนบรหิำรท ัว่ไป
งำนวำงแผน

สถติแิละวชิำกำร

งำน

บรหิำรงำน

คลงั

แผนงำนงบกลำง

งำน
งบกลำง รวมงบ

งบกลำง 11,168,600

รำยจำ่ยตำมงำนและงบรำยจำ่ย

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาสามสบิหาบ
อ าเภอทา่มะกา  จังหวดักาญจนบรุี
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398,000

398,000

190,800

30,800

160,000

588,800

0

0

0

0

0

0

0

0

35,000

35,000

35,000รวม 4,681,700 4,716,700

งบเงนิอดุหนนุ 2,188,100 2,223,100

    เงนิอดุหนุน 2,188,100 2,223,100

งบลงทุน 81,800 81,800

    คา่ครภัุณฑ์ 81,800 81,800

    คา่ใชส้อย 353,800 353,800

    คา่วสัดุ 1,110,000 1,110,000

งบด ำเนนิงำน 1,483,800 1,483,800

    คา่ตอบแทน 20,000 20,000

งบบคุลำกร 928,000 928,000

    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 928,000 928,000

แผนงำนกำรศกึษำ

งำน
งำนระดบักอ่นวยัเรยีน

และประถมศกึษำ

งำนระดบั

มธัยมศกึษำ
รวม

งบ

    คา่ตอบแทน 30,800

    คา่ใชส้อย 160,000

รวม 588,800

งบบคุลำกร 398,000

    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 398,000

งบด ำเนนิงำน 190,800

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำน
งำนป้องกนัและบรรเทำ

สำธำรณภยั
รวม

งบ
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480,000

430,000

50,000

480,000

0

0

0

0

25,000

25,000

25,000รวม 400,800 425,800

งบเงนิอดุหนนุ 0 25,000

    เงนิอดุหนุน 0 25,000

งบด ำเนนิงำน 33,800 33,800

    คา่ตอบแทน 33,800 33,800

งบบคุลำกร 367,000 367,000

    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 367,000 367,000

รวม 480,000

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์

งำน
งำนบรหิำรท ัว่ไป

เกีย่วกบัสงัคมสงเครำะห์

งำนสวสัดกิำร

สงัคมและ

สงัคมสงเครำะห์

รวม
งบ

งบด ำเนนิงำน 480,000

    คา่ใชส้อย 430,000

    คา่วสัดุ 50,000

แผนงำนสำธำรณสขุ

งำน
งำนบรกิำรสำธำรณสขุ

และงำนสำธำรณสขุอืน่
รวมงบ
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130,000

130,000

431,000

431,000

561,000

200,000

200,000

5,000

5,000

205,000

30,000

30,000

0

0

0

30,000

    เงนิอดุหนุน 250,000 250,000

รวม 330,000 360,000

    คา่วสัดุ 30,000 30,000

งบเงนิอดุหนนุ 250,000 250,000

งบด ำเนนิงำน 80,000 110,000

    คา่ใชส้อย 50,000 80,000

    เงนิอดุหนุน 5,000

รวม 205,000

แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนนัทนำกำร

งำน

งำนกฬีำและนนัทนำกำร

งำนศำสนำ

วฒันธรรม

ทอ้งถ ิน่

รวมงบ

งบด ำเนนิงำน 200,000

    คา่ใชส้อย 200,000

งบเงนิอดุหนนุ 5,000

รวม 20,000 581,000

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

งำน งำนสง่เสรมิและ

สนบัสนนุควำมเขม้แข็ง

ชุมชน

รวมงบ

งบเงนิอดุหนนุ 0 431,000

    เงนิอดุหนุน 0 431,000

งบด ำเนนิงำน 20,000 150,000

    คา่ใชส้อย 20,000 150,000

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำน งำนบรหิำรท ัว่ไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งำนไฟฟ้ำและ

ประปำ
รวมงบ
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0

0

50,000

0

0

50,000

2,918,000

0

2,918,000

2,968,000

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 2,918,000

รวม 2,543,500 5,511,500

งบลงทุน 7,500 2,925,500

    คา่ครภัุณฑ์ 7,500 7,500

    คา่ใชส้อย 150,000 150,000

    คา่วสัดุ 355,000 355,000

งบด ำเนนิงำน 775,000 825,000

    คา่ตอบแทน 270,000 270,000

งบบคุลำกร 1,761,000 1,761,000

    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,761,000 1,761,000

แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ

งำน งำนบรหิำรท ัว่ไป

เกีย่วกบัอตุสำหกรรม

และกำรโยธำ

งำนกอ่สรำ้ง รวม
งบ
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ปี 2564 ปี 2565

0.00 0.00 0.00 %

40,990.40 100,000.00 300.00 %

15,535.00 16,000.00 6.25 %

56,525.40 116,000.00

1,251.30 1,200.00 0.00 %

1,261.00 5,000.00 -60.00 %

750.00 1,000.00 -50.00 %

0.00 500.00 0.00 %

500.00 1,000.00 -50.00 %

0.00 10,000.00 -50.00 %

5,800.00 6,000.00 -16.67 %

460.00 1,000.00 0.00 %

500.00 0.00 0.00 %

10,522.30 25,700.00

0.00 0.00 100.00 %

201,656.52 550,000.00 -27.27 %

3,195.00 0.00 0.00 %

-558.96 0.00 0.00 %

204,292.56 550,000.00

505,000.00 500,000.00 -98.00 %

25,080.00 20,000.00 -50.00 %

530,080.00 520,000.00

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ
อ ำเภอทำ่มะกำ  จังหวัดกำญจนบรุี

 

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

หมวดภาษอีากร

     ภำษีบ ำรงุทอ้งที่ 327.52 0.00

     ภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 43,143.66 400,000.00

     ภำษีป้ำย 8,992.00 17,000.00

รวมหมวดภาษอีากร 52,463.18 417,000.00

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต

     คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตกำรขำยสรุำ 1,367.70 1,200.00

     คำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร 13,260.00 2,000.00

     คำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัทะเบยีนพำณชิย์ 500.00 500.00

     คำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบักำรขดุดนิและถมดนิ 0.00 500.00

     คำ่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ 500.00 500.00

     คำ่ปรับกำรผดิสญัญำ 4,410.00 5,000.00

     คำ่ใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรับกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ 5,500.00 5,000.00

     คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร 600.00 1,000.00

     รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมเกีย่วกบักำรขดุดนิและถมดนิ 0.00 0.00

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต 26,137.70 15,700.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

     คำ่เชำ่หรอืบรกิำร 0.00 5,000.00

     ดอกเบีย้ 410,424.59 400,000.00

     รำยไดจ้ำกทรัพยส์นิอืน่ ๆ 0.00 0.00

     ดอกเบีย้อืน่ 0.00 0.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 410,424.59 405,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     คำ่ขำยเอกสำรกำรจัดซือ้จัดจำ้ง 7,500.00 10,000.00

     รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 15,060.00 10,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 22,560.00 20,000.0012



511,696.87 500,000.00 10.00 %

9,518,187.42 8,000,000.00 5.00 %

2,787,634.18 2,400,000.00 4.17 %

42,490.94 100,000.00 -20.00 %

4,815,064.87 4,300,000.00 4.65 %

0.37 0.00 0.00 %

65,467.75 50,000.00 0.00 %

43,875.58 40,000.00 0.00 %

831,820.00 800,000.00 6.25 %

520.00 3,000.00 -66.67 %

18,616,757.98 16,193,000.00

17,923,235.41 15,800,000.00 4.43 %

17,923,235.41 15,800,000.00

37,341,413.65 33,204,700.00

หมวดภาษจีดัสรร

     ภำษีรถยนต์ 631,877.96 550,000.00

     ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 8,456,252.42 8,400,000.00

     ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยไดฯ้ 2,527,747.01 2,500,000.00

     ภำษีธรุกจิเฉพำะ 148,620.88 80,000.00

     ภำษีสรรพสำมติ 4,564,587.98 4,500,000.00

     คำ่ภำคหลวงและคำ่ธรรมเนยีมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยป่ำไม ้ 0.00 0.00

     คำ่ภำคหลวงแร่ 63,463.00 50,000.00

     คำ่ภำคหลวงปิโตรเลยีม 57,068.81 40,000.00

     คำ่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ 1,079,156.00 850,000.00

16,500,000.00

รวมหมวดเงนิอดุหนนุ

     คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชน้ ้ำบำดำล 2,040.25 1,000.00

รวมหมวดภาษจีดัสรร 17,530,814.31 16,971,000.00

16,877,534.00 16,500,000.00

หมวดเงนิอดุหนนุ

รวมทกุหมวด 34,919,933.78 34,328,700.00

     เงนิอดุหนุนท่ัวไป 16,877,534.00
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ
อ ำเภอทำ่มะกำ  จังหวดักำญจนบรุี

ประมาณการรายรบั

รวมท ัง้ส ิน้

34,328,700   บาท  แยกเป็น

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษอีากร 417,000 บาท
ภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 400,000 บำท

ประมำณกำรตำมรำยชือ่ผูอ้ยูใ่นขำ่ยเสยีภำษี          

ภำษีป้ำย 17,000 บำท

ประมำณกำรตำมรำยชือ่ผูอ้ยูใ่นขำ่ยเสยีภำษี          

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต 15,700 บาท
คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสรุำ 1,200 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บในปีทีผ่ำ่นมำ         

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับกำรควบคมุอำคำร 2,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บในปีทีผ่ำ่นมำ         

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบยีนพำณชิย์ 500 บำท
ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บในปีทีผ่ำ่นมำ         

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกับกำรขดุดนิและถมดนิ 500 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บในปีทีผ่ำ่นมำ         

คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 500 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บในปีทีผ่ำ่นมำ         

คำ่ปรับกำรผดิสัญญำ 5,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บในปีทีผ่ำ่นมำ         

คำ่ใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรับกจิกำรทีเ่ป็น 5,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บในปีทีผ่ำ่นมำ         

คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกับกำรควบคมุอำคำร 1,000 บำท
ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บในปีทีผ่ำ่นมำ         

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 405,000 บาท
คำ่เชำ่หรอืบรกิำร 5,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บในปีทีผ่ำ่นมำ         

ดอกเบีย้ 400,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมดอกเบีย้เงนิฝำกธนำคำรในปีที่
ผำ่นมำ         

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 20,000 บาท
คำ่ขำยเอกสำรกำรจัดซือ้จัดจำ้ง 10,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บในปีทีผ่ำ่นมำ         

รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 10,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บในปีทีผ่ำ่นมำ         
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

หมวดภาษจีดัสรร 16,971,000 บาท

ภำษีรถยนต์ 550,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บจัดสรรในปีทีผ่ำ่นมำ     

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 8,400,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บจัดสรรในปีทีผ่ำ่นมำ     

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยไดฯ้ 2,500,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บจัดสรรในปีทีผ่ำ่นมำ     

ภำษีธรุกจิเฉพำะ 80,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บจัดสรรในปีทีผ่ำ่นมำ     

ภำษีสรรพสำมติ 4,500,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บจัดสรรในปีทีผ่ำ่นมำ     

คำ่ภำคหลวงแร่ 50,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บจัดสรรในปีทีผ่ำ่นมำ     

คำ่ภำคหลวงปิโตรเลยีม 40,000 บำท
ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บจัดสรรในปีทีผ่ำ่นมำ     

คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตำม 850,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บจัดสรรในปีทีผ่ำ่นมำ     

คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชน้ ้ำบำดำล 1,000 บำท

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บจัดสรรในปีทีผ่ำ่นมำ     

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

ประมำณกำรไวต้ำมทีไ่ดรั้บจัดสรรในปีทีผ่ำ่นมำ        

หมวดเงนิอดุหนนุ 16,500,000 บาท
เงนิอดุหนุนท่ัวไป 16,500,000 บำท
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ปี 2564 ปี 2565

36,948 58,000 29.31 %

2,590 7,000 42.86 %

7,862,800 8,300,000 6.87 %

1,449,800 1,536,000 0 %

18,000 30,000 -40 %

520,114.88 361,500 -16.29 %

0 348,100 2.56 %

330,384 0 0 %

10,220,636.88 10,640,600

10,220,636.88 10,640,600

10,220,636.88 10,640,600

10,220,636.88 10,640,600

514,080 515,000 0 %

42,120 43,000 0 %

42,120 43,000 0 %

86,400 87,000 0 %

1,454,400 930,800 -8.68 %

2,139,120 1,618,800รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,139,120 1,538,000

คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล
86,400 87,000

คา่ตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชกิสภา/เลขานุการสภาองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่
1,454,400 850,000

คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 43,000

คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 43,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 514,080 515,000

งานบรหิารท ัว่ไป

งบบคุลากร

รวมแผนงานงบกลาง 9,399,392.24 11,168,600

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

รวมงบกลาง 9,399,392.24 11,168,600

รวมงบกลาง 9,399,392.24 11,168,600

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 162,257 0

รวมงบกลาง 9,399,392.24 11,168,600

รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) 0 357,000

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 18,000 18,000

เงนิส ารองจา่ย 386,126.24 302,600

เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 7,416,700 8,870,000

เบีย้ยังชพีความพกิาร 1,363,200 1,536,000

เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม 50,642 75,000

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 2,467 10,000

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ

ปี 2563 ยอดตา่ง ปี 2566

รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาสามสบิหาบ
อ าเภอทา่มะกา    จังหวดักาญจนบรุี
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4,362,536 3,360,000 -35.42 %

84,000 84,000 0 %

228,000 188,000 -10.64 %

403,200 276,000 -2.17 %

0 8,000 -37.5 %

671,880 563,000 10.12 %

24,000 24,000 0 %

5,773,616 4,503,000

7,912,736 6,121,800

0 30,000 500 %

0 10,000 0 %

60,000 144,000 -58.33 %

0 30,000 -33.33 %

79,800 214,000

35,500 180,000 -66.67 %

0 0 100 %

8,000 40,000 0 %

2,000 0 0 %

0 14,000 0 %

13,888 50,000 0 %

0 418,546 -95.22 %

0 50,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 40,000 0 %

69,469.8 96,454 3.68 %

128,857.8 929,000รวมคา่ใชส้อย 235,705 449,000

โครงการอบรมคณุธรรมและจรยิธรรมแกบ่คุลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เขาสามสบิหาบ
0 40,000

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม 48,072 100,000

โครงการบรหิารจัดการขยะในต าบลเขาสามสบิหาบ 0 20,000

โครงการป้องกันผลประโยชนทั์บซอ้น 0 20,000

คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ 0 20,000

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 50,000

คา่ใชจ้า่ยในการชว่ยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ 0 14,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 19,555 50,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ของรางวัล หรอืเงนิรางวัล  คา่พวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละ 1,000 0

คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอก 0 35,000

รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพธิกีาร 5,000 40,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 162,078 60,000

รวมคา่ตอบแทน 52,400 270,000

คา่ใชส้อย

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ า 0 20,000

คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 0 10,000

คา่เชา่บา้น 35,000 60,000

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 180,000

รวมงบบคุลากร 7,483,364 4,879,000

งบด าเนนิงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 21,935 24,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 5,344,244 3,341,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของลกูจา้งประจ า 0 5,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 636,499 620,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 228,000 168,000

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 381,600 270,000

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 3,992,210 2,170,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 84,000 84,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
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40,000 40,000 0 %

0 20,000 -50 %

13,873 10,000 0 %

8,303.2 10,000 0 %

0 40,000 -50 %

35,053 60,000 0 %

0 0 100 %

0 10,000 0 %

0 30,000 -33.33 %

22,720 30,000 0 %

0 0 0 %

0 10,000 0 %

119,949.2 260,000

226,647.65 270,000 11.11 %

388 30,000 -83.33 %

34,668 40,000 -25 %

0 40,000 0 %

261,703.65 380,000

590,310.65 1,783,000

0 6,000 -100 %

119,800 0 0 %

0 0 100 %

20,000 0 0 %

0 0 0 %

5,000 10,000 -100 %

7,000 0 0 %

0 18,000 -100 %โตะ๊เอนกประสงค์ 0 0

ตูเ้ก็บเอกสาร 0 0

โตะ๊หมูบ่ชูา 0 0

ชดุโซฟารับแขก 0 0

ชดุโตะ๊ท างานเขา้มมุ 6,450 0

เครือ่งถา่ยเอกสาร 0 0

เครือ่งปรับอากาศ 0 27,200

ครภัุณฑส์ านักงาน

เกา้อีท้ างานแบบพนักพงิ 0 0

งบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ์

รวมคา่สาธารณูปโภค 311,790.2 375,000

รวมงบด าเนนิงาน 711,992.2 1,324,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 39,668 30,000

คา่เชา่พืน้ทีเ่ว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้ง 0 40,000

คา่ไฟฟ้า 244,498.2 300,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 27,624 5,000

รวมคา่วสัดุ 112,097 230,000

คา่สาธารณูปโภค

วัสดเุครือ่งดับเพลงิ 12,840 0

วัสดอุืน่ 0 10,000

วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 26,500 30,000

วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 0 10,000

วัสดกุารเกษตร 2,000 10,000

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 4,815 20,000

วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 30,950 60,000

วัสดงุานบา้นงานครัว 11,758 10,000

วัสดกุอ่สรา้ง 0 10,000

วัสดสุ านักงาน 23,234 40,000

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 0 10,000

คา่วสัดุ
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0 10,000 -100 %

22,000 22,000 0 %

0 7,500 -100 %

0 17,800 -100 %

173,800 91,300

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

173,800 91,300

8,676,846.65 7,996,100

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

2,750 20,000 -40 %

2,750 20,000

2,750 20,000

2,750 20,000

รวมงบด าเนนิงาน 0 35,000

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 0 408,000

โครงการประชมุประชาคม  จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 0 12,000

รวมคา่ใชส้อย 0 12,000

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ า 0 3,000

รวมคา่ตอบแทน 0 23,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 20,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 373,000

รวมงบบคุลากร 0 373,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 0 373,000

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ

งบบคุลากร

รวมงบลงทนุ 37,350 466,400

รวมงานบรหิารท ัว่ไป 8,232,706.2 6,669,400

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมอาคารทีท่ าการ อบต.เขาสามสบิหาบ หลังเกา่ 0 62,500

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 417,200

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสามสบิหาบ 0 120,000

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งน ้าส านักงาน 0 234,700

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ตอ่เตมิหรอืดัดแปลงอาคาร หรอืสิง่ปลกูสรา้งตา่ง ๆ

เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอืLED ขาวด าชนดิ Network 8,900 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 37,350 49,200

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 22,000 22,000

เครือ่งพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 0 0

ตูล้ าโพงขยายเสยีงเคลือ่นทีล่อ้ลาก 0 0

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ
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0 1,256,000 58.44 %

0 20,000 0 %

0 40,000 50 %

0 150,000 74 %

0 8,000 -37.5 %

0 129,000 50.39 %

0 2,000 0 %

0 1,605,000

0 1,605,000

0 40,000 150 %

0 3,000 66.67 %

81,000 102,000 -41.18 %

0 25,000 -20 %

103,350 170,000

43,432 40,000 -25 %

19,217 40,000 0 %

0 40,000 0 %

0 0 0 %

1,756 15,000 0 %

64,405 135,000

25,988 30,000 0 %

26,100 30,000 0 %

0 10,000 0 %

52,088 70,000

219,843 375,000รวมงบด าเนนิงาน 659,938.35 380,000

วัสดอุืน่ 0 10,000

รวมคา่วสัดุ 56,876.35 70,000

วัสดสุ านักงาน 27,226.35 30,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 29,650 30,000

รวมคา่ใชส้อย 516,362 125,000

คา่วสัดุ

โครงการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เขาสามสบิหาบ
490,000 0

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม 1,628 15,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 4,556 40,000

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 40,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 20,178 30,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ า 0 20,000

รวมคา่ตอบแทน 86,700 185,000

คา่เชา่บา้น 69,000 60,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 100,000

คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 0 5,000

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 2,532,000

รวมงบบคุลากร 0 2,532,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 0 194,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 0 2,000

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 0 261,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของลกูจา้งประจ า 0 5,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 0 20,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 0 60,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 0 1,990,000

งานบรหิารงานคลงั

งบบคุลากร
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0 0 100 %

22,000 22,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

22,000 22,000

22,000 22,000

241,843 2,002,000

0 236,000 8.9 %

0 236,000

0 236,000

0 0 100 %

0 0

0 0

0 236,000

8,921,439.65 10,254,100รวมแผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 8,922,144.55 10,291,300

รวมงบด าเนนิงาน 0 30,000

รวมงานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 0 287,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 30,000

รวมคา่ตอบแทน 0 30,000

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 257,000

รวมงบบคุลากร 0 257,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 0 257,000

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบคุลากร

รวมงบลงทนุ 29,500 14,900

รวมงานบรหิารงานคลงั 689,438.35 2,926,900

เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอืLED ขาวด าชนดิ Network แบบที1่ 0 8,900

รวมคา่ครภุณัฑ์ 29,500 14,900

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 22,000 0

เครือ่งพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 

Printer)
7,500 0

เกา้อีท้ างานแบบพนักพงิ 0 6,000

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

คา่ครภุณัฑ์

ครภัุณฑส์ านักงาน

งบลงทนุ
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0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

20,000 0 100 %

0 10,000 600 %

0 30,000 0 %

0 30,000 0 %

20,000 70,000

20,000 70,000

20,000 70,000

0 30,000 -100 %

0 30,000

0 30,000

0 30,000

20,000 100,000

รวมงานจราจร 0 0

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 10,000 588,800

รวมคา่ใชส้อย 0 0

รวมงบด าเนนิงาน 0 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ
โครงการตัง้จดุตรวจป้องกันและลดอบุัตเิหตจุราจรทางบกในชว่งเทศกาล

(วันปีใหมแ่ละวันสงกรานต)์
0 0

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รวมงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 10,000 588,800

งานจราจร

รวมคา่ใชส้อย 10,000 160,000

รวมงบด าเนนิงาน 10,000 190,800

โครงการอบรมการใชว้ทิยสุือ่สาร 0 30,000

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันอัคคภัียและงานจราจร ต าบลเขาสามสบิ 0 30,000

โครงการตัง้จดุตรวจป้องกันและลดอบุัตเิหตจุราจรทางบกในชว่งเทศกาล  

(วันปีใหมแ่ละวันสงกรานต)์
10,000 30,000

โครงการฝึกอบรม ทบทวน อ.ป.พร. ต าบลเขาสามสบิหาบ 0 70,000

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 30,800

รวมคา่ตอบแทน 0 30,800

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 398,000

รวมงบบคุลากร 0 398,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 0 398,000

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

งบบคุลากร

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
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594,540 631,000 5.07 %

84,000 84,000 0 %

148,200 160,000 0.63 %

11,220 20,000 0 %

837,960 895,000

837,960 895,000

0 20,000 0 %

6,770 20,000

0 20,000 0 %

612 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 7,500 0 %

286,380 305,000 -6.13 %

286,992 372,500

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา 219,700 286,300

รวมคา่ใชส้อย 248,298 353,800

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 0 7,500

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 6,998 20,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 21,600 20,000

รวมคา่ตอบแทน 8,545.5 20,000

คา่ใชส้อย

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ า 0 20,000

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 780,220 928,000

รวมงบบคุลากร 780,220 928,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 142,440 161,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 16,980 20,000

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 561,300 663,000

เงนิวทิยฐานะ 59,500 84,000

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศกึษา

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา
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0 1,066,000 4.13 %

905,067.18 0 0 %

905,067.18 1,066,000

1,198,829.18 1,458,500

0 0 100 %

0 22,000 -100 %

0 7,500 -100 %

0 29,500

0 29,500

0 35,000 0 %

35,000 35,000 0 %

35,000 35,000 0 %

0 4,000 0 %

0 4,000 0 %

0 4,500 0 %

1,810,000 1,980,000 4.58 %

1,880,000 2,097,500

1,880,000 2,097,500

3,916,789.18 4,480,500รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 4,001,620.16 4,681,700

รวมเงนิอดุหนนุ 1,971,500 2,188,100

รวมงบเงนิอดุหนนุ 1,971,500 2,188,100

โครงการวันเด็กโรงเรยีนวัดเขาสามสบิหาบ 4,500 4,500

อดุหนุนโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (อาหารกลางวัน) 1,854,000 2,070,600

โครงการวันเด็กโรงเรยีนบา้นเขาชอ่ง 4,000 4,000

โครงการวันเด็กโรงเรยีนบา้นหนองหนิ 4,000 4,000

โครงการประชารัฐรว่มใจพัฒนาเด็กไทยดา้ยเทคโนโลย ี(โรงเรยีนวัดเขา

สามสบิหาบ)
35,000 35,000

โครงการเปิดบา้นวชิาการ (โรงเรยีนบา้นหนองหนิ) 35,000 35,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการจัดนทิรรศการและคา่ยวชิาการ (โรงเรยีนบา้นเขาชอ่ง) 35,000 35,000

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

รวมคา่ครภุณัฑ์ 0 81,800

รวมงบลงทนุ 0 81,800

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 0 0

เครือ่งพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 

Printer)
0 0

เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น 0 81,800

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

คา่ครภุณัฑ์

ครภัุณฑส์ านักงาน

รวมงบด าเนนิงาน 1,249,900.16 1,483,800

งบลงทนุ

คา่อาหารเสรมิ (นม) 993,056.66 0

รวมคา่วสัดุ 993,056.66 1,110,000

คา่วสัดุ

วัสดงุานบา้นงานครัว 0 1,110,000
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0 35,000 0 %

0 35,000

0 35,000

0 35,000

3,916,789.18 4,515,500

0 40,000 0 %

0 50,000 100 %

0 20,000 0 %

0 0 100 %

0 50,000 0 %

0 60,000 0 %

0 0 0 %

0 220,000

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารใหค้วามรูใ้นการป้องกันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา

 2019 (COVID-19) และการจัดท าหนา้กากอนามัยเพือ่ป้องกันตนเอง
4,135 0

รวมคา่ใชส้อย 43,570 430,000

โครงการรณรงคป้์องกันโรคไขเ้ลอืดออก 0 50,000

โครงการสตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพษิสนัุขบา้ตามพระปณธิาน

สาสตราจารย ์พลเอกหญงิ พลอากาศเอกหญงิ สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ

เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขตัตยิ

ราชนารี

35,850 60,000

โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 0 20,000

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 160,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการการป้องกันและระงับโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 0 100,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 3,585 40,000

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

แผนงานสาธารณสขุ

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่

รวมงานระดบัมธัยมศกึษา 35,000 35,000

รวมแผนงานการศกึษา 4,036,620.16 4,716,700

รวมเงนิอดุหนนุ 35,000 35,000

รวมงบเงนิอดุหนนุ 35,000 35,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการเปิดบา้นวชิาการ 35,000 35,000

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

งานระดบัมธัยมศกึษา
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12,670 50,000 0 %

12,670 50,000

12,670 270,000

0 160,000 -100 %

0 160,000

0 160,000

12,670 430,000

12,670 430,000

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 0 400,800

รวมคา่ตอบแทน 0 33,800

รวมงบด าเนนิงาน 0 33,800

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ า 0 3,000

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 30,800

รวมงบบคุลากร 0 367,000

งบด าเนนิงาน

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 0 367,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 367,000

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์

รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 43,570 480,000

รวมแผนงานสาธารณสขุ 43,570 480,000

รวมเงนิอดุหนนุ 0 0

รวมงบเงนิอดุหนนุ 0 0

เงนิอดุหนุนองคก์รประชาชน

อดุหนุนโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

รวมคา่วสัดุ 0 50,000

รวมงบด าเนนิงาน 43,570 480,000

คา่วสัดุ

วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 0 50,000
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25,000 25,000 0 %

0 0 0 %

25,000 25,000

25,000 25,000

25,000 25,000

25,000 25,000

1,022,520 0 0 %

60,000 0 0 %

383,280 0 0 %

24,000 0 0 %

1,489,800 0

1,489,800 0

406,500 0 0 %

60,000 0 0 %

4,200 0 0 %

470,700 0รวมคา่ตอบแทน 342,820 0

คา่เชา่บา้น 42,000 0

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 6,600 0

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 294,220 0

รวมงบบคุลากร 1,426,080 0

งบด าเนนิงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 24,000 0

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,426,080 0

เงนิประจ าต าแหน่ง 60,000 0

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 376,800 0

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 965,280 0

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งบบคุลากร

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 25,000 425,800

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงนิอดุหนนุ 25,000 25,000

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 25,000 25,000

โครงการบรหิารอ านวยการศนูยป์ระสานงานการปฏบิัตกิารรว่มฯและอ านวย

ความสะดวกแกป่ระชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดับอ าเภอ 

อ าเภอทา่มะกา จังหวัดกาญจนบรุี

25,000 0

รวมเงนิอดุหนนุ 25,000 25,000

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โครงการขอรับเงนิอดุหนุนการบรหิารอ านวยการศนูยป์ฏบิัตกิารรว่มในการ

ชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดับอ าเภอ ของอ าเภอ

ทา่มะกา

0 25,000

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์
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7,800 0 0 %

2,394 0 0 %

428 20,000 0 %

10,622 20,000

7,776 0 0 %

0 0 0 %

71,250 0 0 %

27,150 0 0 %

106,176 0

587,498 20,000

0 0 0 %

0 0

0 0

2,077,298 20,000

0 80,000 0 %

45,720 50,000 0 %

45,720 130,000

45,720 130,000

รวมคา่ใชส้อย 22,680 130,000

รวมงบด าเนนิงาน 22,680 130,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 80,000

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม 22,680 50,000

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

งานไฟฟ้าและประปา

งบด าเนนิงาน

รวมงบลงทนุ 7,500 0

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,998,515.24 20,000

เครือ่งพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 

Printer)
7,500 0

รวมคา่ครภุณัฑ์ 7,500 0

คา่ครภุณัฑ์

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

รวมงบด าเนนิงาน 564,935.24 20,000

งบลงทนุ

วัสดคุอมพวิเตอร์ 24,500 0

รวมคา่วสัดุ 192,665.24 0

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 159,250.24 0

วัสดกุอ่สรา้ง 0 0

คา่วสัดุ

วัสดสุ านักงาน 8,915 0

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม 800 20,000

รวมคา่ใชส้อย 29,450 20,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 7,950 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 20,700 0

คา่ใชส้อย
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2,489,000 0 0 %

2,489,000 0

2,489,000 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0

0 0

2,534,720 130,000

4,612,018 150,000

0 10,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 -100 %

8,988 30,000 -33.33 %

9,202 20,000 0 %

8,192 30,000 -33.33 %

7,078 20,000 0 %

โครงการจัดงานวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนิี 0 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนพัีนปีหลวง

และวันแมแ่หง่ชาติ
0 20,000

โครงการจัดงานวันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วันชาต ิและวัน

พอ่แหง่ชาติ

0 20,000

โครงการจัดงานวันคลา้ยวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร

 มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร
0 20,000

โครงการการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงระดับหมูบ่า้น 0 20,000

โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชนต าบลเขาสามสบิหาบ      
0 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการ เดนิ-วิง่ เพือ่สขุภาพ 0 10,000

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน

รวมงานไฟฟ้าและประปา 57,802.75 561,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,056,317.99 581,000

รวมเงนิอดุหนนุ 35,122.75 431,000

รวมงบเงนิอดุหนนุ 35,122.75 431,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่8 0 133,000

อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคสาขาอ าเภอทา่มว่ง 35,122.75 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่2 0 71,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่6 0 89,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่1 0 138,000

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

รวมคา่ครภุณัฑ์ 0 0

รวมงบลงทนุ 0 0

ครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่

รถกระเชา้ไฟฟ้า (เอนกประสงค)์ 6 ลอ้ 0 0

งบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ์
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5,778 30,000 -33.33 %

0 0 0 %

0 10,000 200 %

0 20,000 0 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 20,000 0 %

39,238 270,000

39,238 270,000

0 5,000 0 %

5,000 0 0 %

5,000 5,000

5,000 5,000

44,238 275,000

44,238 275,000

0 0 100 %

0 0

โครงการกฬีาตา้นยาเสพตดิ ประจ าต าบลเขาสามสบิหาบ 0 50,000

รวมคา่ใชส้อย 0 50,000

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

งานกฬีาและนนัทนาการ

งบด าเนนิงาน

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 29,429.2 205,000

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

รวมงบเงนิอดุหนนุ 5,000 5,000

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน 29,429.2 205,000

อดุหนุนเหลา่กาชาดจังหวัดกาญจนบรุี 5,000 0

รวมเงนิอดุหนนุ 5,000 5,000

โครงการด าเนนิงานตามภารกจิของเหลา่กาชาดจังหวัดกาญจนบรุี 0 5,000

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

รวมงบด าเนนิงาน 24,429.2 200,000

งบเงนิอดุหนนุ

โครงการอบรมสรา้งเสรมิความรูเ้กีย่วกับเศรษฐกจิชมุชน 0 20,000

รวมคา่ใชส้อย 24,429.2 200,000

โครงการรวมพลคนจักรยานเขาสามสบิหาบ      
0 0

โครงการหว่งใย  ใสใ่จ คณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ     
0 0

โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรติ 0 30,000

โครงการฝึกอบรมและรณรงคป้์องกันแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 0 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสี ิ

นทรมหาวชริาลงกร พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั
18,570.2 20,000

โครงการจัดงานวันแมแ่หง่ชาต ิ     
5,859 0
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0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 20,000 0 %

0 10,000 0 %

0 30,000

0 30,000

0 30,000

0 30,000

0 1,081,000 5.46 %

0 15,500 -3.23 %

0 60,000 0 %

0 390,000 30.77 %

0 24,000 50 %

0 1,570,500

0 1,570,500

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 1,761,000

รวมงบบคุลากร 0 1,761,000

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง 0 510,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 0 36,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 0 15,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 0 60,000

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ 0 1,140,000

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา

งบบคุลากร

รวมแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 0 360,000

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รวมงบด าเนนิงาน 0 30,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 0 30,000

โครงการแหเ่ทยีนเขา้พรรษาประจ าต าบลเขาสามสบิหาบ 0 10,000

รวมคา่ใชส้อย 0 30,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการประเพณีสงกรานตป์ระจ าต าบลเขาสามสบิหาบ 0 20,000

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 0 330,000

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่

รวมเงนิอดุหนนุ 0 250,000

รวมงบเงนิอดุหนนุ 0 250,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการขอรับเงนิอดุหนุนการจัดการแขง่ขนักฬีาแหง่ชาต ิครัง้ที ่48 

"กาญจนบรุเีกมส"์ และการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแหง่ชาต ิครัง้ที ่38 "กาญจนิ

กาเกมส"์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0 250,000

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุ

รวมคา่วสัดุ 0 30,000

รวมงบด าเนนิงาน 0 80,000

คา่วสัดุ

วัสดกุฬีา 0 30,000
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0 320,000 -37.5 %

0 10,000 -50 %

0 60,000 0 %

0 12,000 -58.33 %

0 402,000

0 30,000 0 %

0 30,000 0 %

0 40,000 0 %

0 40,000 25 %

0 140,000

0 30,000 0 %

0 280,000 -28.57 %

0 15,000 0 %

0 40,000 -25 %

0 40,000 -50 %

0 30,000 0 %

0 10,000 -50 %

0 0 100 %

0 10,000 -50 %

0 455,000

0 997,000

รวมคา่วสัดุ 0 355,000

รวมงบด าเนนิงาน 0 775,000

วัสดจุราจร 0 20,000

วัสดอุืน่ 0 5,000

วัสดคุอมพวิเตอร์ 0 30,000

วัสดสุ ารวจ 0 5,000

วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 0 30,000

วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 0 20,000

วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 0 200,000

วัสดกุอ่สรา้ง 0 15,000

คา่วสัดุ

วัสดสุ านักงาน 0 30,000

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม 0 50,000

รวมคา่ใชส้อย 0 150,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 30,000

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 0 40,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 30,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/พนักงาน/ลกูจา้งประจ า 0 5,000

รวมคา่ตอบแทน 0 270,000

คา่เชา่บา้น 0 60,000

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0 200,000

คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 0 5,000

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน
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0 20,000 -100 %

0 24,500 -100 %

0 4,000 -100 %

0 22,000 -100 %

0 0 100 %

0 70,500

0 70,500

0 2,638,000

0 40,000 -100 %

0 100,000 -100 %

0 140,000

0 60,000 -16.67 %

0 60,000

0 200,000

0 160,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 475,000 -100 %

0 344,000 -100 %

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่2 0 0

โครงการกอ่สรา้ง หอถังประปา หมูท่ี ่7 0 499,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 0 396,000

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

โครงการกอ่สรา้ง หอถังประปา หมูท่ี ่5 0 499,000

คา่ตอ่เตมิหรอืดัดแปลงอาคาร หรอืสิง่ปลกูสรา้งตา่ง ๆ

โครงการตดิตัง้เหล็กดัดประตหูนา้ตา่งอาคารส านักงานองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลเขาสามสบิหาบ
0 0

งบลงทนุ

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

รวมคา่วสัดุ 0 50,000

รวมงบด าเนนิงาน 0 50,000

คา่วสัดุ

วัสดกุอ่สรา้ง 0 50,000

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม 0 0

รวมคา่ใชส้อย 0 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 0 2,543,500

งานกอ่สรา้ง

รวมคา่ครภุณัฑ์ 0 7,500

รวมงบลงทนุ 0 7,500

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 0 0

เครือ่งพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 

Printer)
0 7,500

ไมส้ตาฟฟ์ 0 0

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

ครภัุณฑส์ ารวจ

เครือ่งหาพกิัดดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา 0 0

ครภัุณฑส์ านักงาน

ตูเ้ก็บเอกสาร 0 0

งบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ์
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0 303,000 -100 %

0 0 100 %

0 362,000 -100 %

0 472,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 458,000 -100 %

0 136,000 -100 %

0 243,000 -100 %

0 0 0 %

0 37,000 -100 %

0 499,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

33,900 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมอาคารทีท่ าการ อบต.เขาสามสบิหาบ 257,000 0

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมอาคารและโรงอาหารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.

เขาสามสบิหาบ
280,000 0

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมศาลาเอนกประสงค์ 33,000 0

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมส านักงานองคก์ารบรหิารสน่ต าบลเขาสามสบิหาบ

(ตดิตัง้ตาขา่ยกันนกและตดิตัง้เหล็กแหลมป้องกันนก)
250,000 0

โครงการเทลานคอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มปคูอนกรตีบล็อค 249,000 0

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมป้อมยาม อบต.เขาสามสบิหาบ 24,500 0

โครงการตดิตัง้แผงตาขา่ยอาคารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสามสบิหาบ 0 0

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 304,000 0

โครงการเจาะบอ่น ้าบาดาล หมูท่ี ่5 0 210,000

โครงการเจาะบอ่น ้าบาดาล หมูท่ี ่7 0 210,000

โครงการกอ่สรา้งศาลาเอนกประสงคห์มูท่ี ่7 0 0

โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา  หมูท่ี ่3 0 162,000

โครงการกอ่สรา้งโรงเก็บวัสดสุ ิง่ของพรอ้มตดิตัง้ประตเูหล็กมว้น องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลเขาสามสบิหาบ
501,864 0

โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรตีเสรมิเหล็กบรเิวณหนา้ทีท่ าการ อบต.เขา

สามสบิหาบ
0 0

โครงการกอ่สรา้งรัว้ ค.ส.ล. ทีท่ าการ อบต.เขาสามสบิหาบ 0 0

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมูท่ี ่3 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ี ่4 0 150,000

โครงการกอ่สรา้งประปา หมูท่ี ่8 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ี ่3 เสน้ที ่1 0 80,000

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ี ่3 เสน้ที ่2 0 150,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่5 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่6 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 0 462,000
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0 0 0 %

211,700 0 0 %

99,000 0 0 %

0 38,500 -100 %

0 85,000 -100 %

0 48,000 -100 %

0 42,000 -100 %

0 0 0 %

0 100,000 0 %

344,600 3,802,500

344,600 3,802,500

344,600 4,002,500

344,600 6,640,500

0 10,000 -100 %

0 10,000

0 10,000

0 10,000

0 75,000 -100 %

0 59,000 -100 %

0 134,000

0 134,000

0 134,000

0 144,000

28,117,391.71 33,204,700

รวมงบลงทนุ 0 0

รวมทกุแผนงาน 27,009,138.14 34,328,700

รวมงานสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 0 0

รวมแผนงานการเกษตร

โครงการขดุลอกคลองระบายน ้าทิง้ หมูท่ี ่4 0 0

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 0

0 0

คา่ปรับปรงุทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการขดุลอกคลองระบายน ้าทิง้ หมูท่ี ่1 0 0

งบลงทนุ

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 0 0

งานสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ

รวมคา่วสัดุ 0 0

รวมงบด าเนนิงาน 0 0

คา่วสัดุ

วัสดกุารเกษตร 0 0

งานสง่เสรมิการเกษตร

งบด าเนนิงาน

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2,486,664 5,511,500

แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทนุ 2,486,664 2,918,000

รวมงานกอ่สรา้ง 2,486,664 2,968,000

คา่ชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได(้คา่K)(คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภคและ

สิง่สาธารณูปการ)
0 100,000

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,486,664 2,918,000

โครงการเทคอนกรตีเสรมิรางระบายน ้า  หมูท่ี ่5 9,300 0

คา่ชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(คา่ K)

โครงการวางทอ่สง่น ้า หมูท่ี ่ 3 0 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการวางทอ่ระบายน ้าทิง้  หมูท่ี ่5 0 0

โครงการวางทอ่สง่น ้า  หมูท่ี ่2 0 0

โครงการปรับปรงุอาคารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดเขากระอาง 0 0

โครงการวางทอ่ระบายน ้าทิง้  หมูท่ี ่4 0 0

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมอาคารเอนกประสงคแ์ละหอ้งน ้าพรอ้มตดิตัง้กัน

สาด อบต.เขาสามสบิหาบ
578,000 0

โครงการปรับปรงุอาคาร อบต.เขาสามสบิหาบหลังเกา่ 0 0
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ยังชพีใหแ้กผู่อ้ำย ุ 
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจำ่ยเงนิสงเครำะห์
เพือ่กำรยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548   

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรจำ่ยเงนิ
เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรจำ่ยเงนิ
เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553

5) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรจำ่ยเงนิ
เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2560

6) หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 
2130 ลงวนัที ่12 กรกฎำคม พ.ศ. 2565

 - ปรำกฎอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับ
ที ่ 2  หนำ้  105  

     

     

10,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ช ำระเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2566

-  เป็นไปตำม
  1)  พระรำชบัญญัตเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561

  2)  หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว4172 ลงวนัที ่24 ธันวำคม 2561     

     เบีย้ยังชพีผูส้งูอำยุ 8,870,000 บำท

งบกลาง 11,168,600 บาท

งบกลาง 11,168,600

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกันสงัคมของพนักงำนจำ้ง
กรณีนำยจำ้งในอัตรำรอ้ยละ 5 ของคำ่จำ้งที ่อบต.จะตอ้งจำ่ย 
เพือ่อดุหนุนเงนิคำ่เบีย้ประกันสงัคมของพนักงำนจำ้ง   และ
ผูด้แูลเด็กของศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก    
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตปิระกันสงัคม  พ.ศ. 2533  และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2558

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 
0809.5/ว 9  ลงวนัที ่ 22  มกรำคม 2557  เรือ่ง กำรจำ่ยเบีย้
ประกันสงัคมของพนักงำนจำ้ง 
  

บำท

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเขำสำมสบิหำบ

อ ำเภอท่ำมะกำ   จงัหวดักำญจนบุรี

บาท

งบกลาง 11,168,600 บาท

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 34,328,700 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม 75,000

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน
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จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ยังชพีใหแ้กผู่ป่้วยเอดส ์ ตำมบัญชรีำยชือ่ที่
ไดรั้บอนุมัตจิำกผูบ้รหิำร  
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจำ่ยเงนิสงเครำะห์
เพือ่กำรยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 ขอ้ 
16 และ ขอ้ 17  

3) หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 
2130 ลงวนัที ่12 กรกฎำคม พ.ศ. 2565

- ปรำกฎอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่   พ.ศ.2561 - 2565 ล ำดับ
ที ่ 1  หนำ้ 105  

     

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ยังชพีใหแ้กค่นพกิำร  
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรจำ่ยเงนิสงเครำะห์
เพือ่กำรยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรจำ่ยเงนิ
เบีย้ควำมพกิำรใหค้นพกิำรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2553

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรจำ่ยเบีย้
ควำมพกิำรใหค้นพกิำรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ฉบับที ่
2 พ.ศ. 2559  

5) หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว 
2130 ลงวนัที ่12 กรกฎำคม พ.ศ. 2565

 -   ปรำกฎอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561 - 2565  ล ำดับ
ที ่ 3  หนำ้ 105 

     

     เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 18,000 บำท

เบีย้ยังชพีควำมพกิำร 1,536,000 บำท
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จ ำนวน

- เพือ่ส ำรองจำ่ย  เป็นรำยจำ่ยทีต่ัง้ไวเ้พือ่ใชจ้ำ่ยกรณีฉุกเฉนิทีม่ี
สำธำรณภัยเกดิขึน้  หรอืบรรเทำปัญหำควำมเดอืนรอ้นของ
ประชำชนเป็นสว่นรวมเทำ่นัน้  และในกำรชว่ยเหลอืองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่และจังหวดัทีป่ระสบสำธำรณภัย  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิและหนังสอืสัง่กำร   ดังนี้
1)  พระรำชบัญญัตป้ิองกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550

2)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ชว่ยเหลอื
ประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ้ดว้ยวธิกีำรงบประมำณของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563

4)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลง
วนัที ่6 มถินุำยน 2559  

5)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ ว 
0533 ลงวนัที ่27 มกรำคม 2563

6) หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0819.3/ ว 1375 ลงวนัที ่8  พฤษภำคม 2563

7) หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ ว 4044 ลงวนัที ่29  ธันวำคม 2563

8) หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0820.3/ ว 
1218 ลงวนัที ่28  เมษำยน 2565

เงนิส ำรองจำ่ย 302,600 บำท
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จ ำนวนเงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) 357,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญของขำ้รำชกำร
สว่นทอ้งถิน่ (กบท.) ตำมพระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2500 โดยค ำนวณตัง้จำ่ยในอัตรำ
รอ้ยละ 2  ของประมำณกำรรำยรับทกุประเภทประจ ำปี  ตำม
งบประมำณรำยจำ่ยท่ัวไป (ยกเวน้พันธบัตร  เงนิกู ้ เงนิทีม่ผีู ้
อทุศิให/้เงนิบรจิำคและเงนิอดุหนุน)  โดยในปี  พ.ศ. 2566 ได ้
ประมำณกำรไวท้ี ่ 17,828,700   บำท   ค ำนวณได ้ ดังนี ้ 
34,328,700 – 16,500,000  =  17,828,700  X  2/100  =  

356,574 บำท  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิ ระเบยีบ และหนังสอืสัง่กำร ดังนี้
1) พระรำชบัญญัตบิ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2500  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2556

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2546 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2563 

3) กฎกระทรวงกำรหักเงนิจำกประมำณกำรรำยรับในงบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี สมทบเขำ้กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563 

4) หนังสอืส ำนักงำนกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่น
ทอ้งถิน่  กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0808.5/ว 
22  ลงวนัที ่23 พฤศจกิำยน  2564

     

     

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพัน
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รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบล จ ำนวน  1  อัตรำ   และรองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบล จ ำนวน  2  อัตรำ  จ ำนวน 12 เดอืน 
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยเงนิเดอืนเงนิ
คำ่ตอบแทนนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  รองนำยกองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล  ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล     รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  สมำชกิสภำองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  
และเลขำนุกำรสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 

2554  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน  1  อัตรำ   และรองนำยกองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน  2  อัตรำ   จ ำนวน  12  เดอืน 
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยเงนิเดอืนเงนิ
คำ่ตอบแทนนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  รองนำยกองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล  ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล     รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  สมำชกิสภำองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  
และเลขำนุกำรสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 

2554  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

คำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 43,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน  
1  อัตรำ   และรองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล จ ำนวน  2  
อัตรำ  จ ำนวน 12 เดอืน  
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยเงนิเดอืนเงนิ
คำ่ตอบแทนนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  รองนำยกองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล  ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล     รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  สมำชกิสภำองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  
และเลขำนุกำรสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ. 

2554  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

คำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 43,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1,538,000 บาท
เงนิเดอืนนำยก/รองนำยกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 515,000 บำท

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป
งานบรหิารท ัว่ไป 6,669,400 บาท

งบบคุลากร 4,879,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวนเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 84,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ  ใหแ้กพ่นักงำนส ำนักปลัด
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 2,170,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำน   และจำ่ยเป็นคำ่เป็นเงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปี  แกพ่นักงำนส ำนักปลัด  5 อัตรำ    
จ ำนวน 12 เดอืน  
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบล จ ำนวน  1  อัตรำ    รองประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบล จ ำนวน  1  อัตรำ    สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบล จ ำนวน  6  อัตรำ  เลขำนุกำรสภำองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบล จ ำนวน 1  อัตรำ จ ำนวน 12 เดอืน  
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยเงนิเดอืนเงนิ
คำ่ตอบแทนนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  รองนำยกองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล  ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล     รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  สมำชกิสภำองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  
และเลขำนุกำรสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  พ.ศ. 

2554  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,341,000 บาท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบล จ ำนวน  1  อัตรำ  จ ำนวน 12 เดอืน     
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยเงนิเดอืนเงนิ
คำ่ตอบแทนนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  รองนำยกองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล  ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล     รอง
ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  สมำชกิสภำองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล  เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  
และเลขำนุกำรสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  พ.ศ. 

2554  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 

คำ่ตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชกิสภำ/เลขำนุกำร
สภำองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

850,000 บำท

คำ่ตอบแทนรำยเดอืนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตร ีนำยก
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล

87,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 24,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้งส ำนักปลัด  
ใหแ้กพ่นักงำนจำ้งตำมภำรกจิ    1 อัตรำ   และพนักงำนจำ้ง
ท่ัวไป  2 อัตรำ  จ ำนวน  12  เดอืน      
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 620,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง  และเงนิปรับปรงุ
คำ่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งส ำนักปลัด  พนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิจ ำนวน  1  อัตรำ พนักงำนจำ้งท่ัวไป จ ำนวน 3 อัตรำ
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของลกูจำ้งประจ ำ 5,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ  และเงนิปรับปรงุคำ่จำ้ง
ประจ ำใหแ้กล่กูจำ้งประจ ำส ำนักปลัด  จ ำนวน  1  อัตรำ
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

คำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ 270,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ  และเงนิปรับปรงุคำ่จำ้ง
ประจ ำใหแ้กล่กูจำ้งประจ ำส ำนักปลัด  จ ำนวน  1  อัตรำ
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส ำนักปลัด 
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

3)  ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบคุคลสว่น
ทอ้งถิน่ เรือ่งก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรงำนบคุคลสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบับที ่10)
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำนสว่นต ำบลตำมสทิธทิีจ่ะ
ไดรั้บ  
- เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ
ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบับที ่
4) พ.ศ. 2562

     

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร
ใหก้ับพนักงำนสว่นต ำบลและพนักงำนจำ้ง ทีไ่ดรั้บอนุมัตใิห ้
ปฏบิัตหินำ้ทีน่อกเวลำรำชกำรปกต ิหรอื วนัหยดุรำชกำร  
- เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทน
กำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

     

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

180,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอนแทนแกผู่ม้ำปฏบิัตริำชกำรอันเป็น
ประโยชนแ์กอ่งคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลตำมทีไ่ดรั้บมอบหมำย ,
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ประโยชนต์อนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ และ
คำ่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมกำรทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนวนัิย  คำ่ตอบแทน
เจำ้หนำ้ทีใ่นกำรเลอืกตัง้ เงนิรำงวลั ฯลฯ
-  เป็นไปตำม 
1)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
แกพ่นักงำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0809.3/ว 27 ลงวนัที ่28 ธันวำคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง
ปฏบิัตเิกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรก ำหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
3) พระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ. 2560 

4) หนังสอืกระทรวงกำรคลัง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 156   

ลงวนัที ่19 กันยำยน 2560 เรือ่ง หลักเกณฑก์ำรเบกิ
คำ่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมกำร 
5) หนังสอืกรมดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวนัที ่26 

กันยำยน พ.ศ.2560 เรือ่งแจง้หลักกำรเบกิคำ่ตอบแทนบคุคล
หรอืคณะกรรมกำร

    

งบด าเนนิงาน 1,324,000 บาท

คา่ตอบแทน 270,000 บาท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่เย็บหนังสอืหรอืเขำ้ปก
หนังสอื  คำ่ซกัฟอก  คำ่ก ำจัดสิง่ปฏกิลู  คำ่ระวำงบรรทกุ   คำ่
เชำ่ทรัพยส์นิ (ยกเวน้  คำ่เชำ่บำ้น)  คำ่โฆษณำและเผยแพร ่
(รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำง
วทิย ุ กระจำยเสยีง  โทรทัศน ์ โรงมหรสพ หรอืสิง่พมิพต์ำ่งๆ) 

คำ่ธรรมเนยีมตำ่งๆคำ่จัดท ำป้ำยประกำศ ป้ำยประชำสมัพันธ์
ตำ่ง ๆ  คำ่เบีย้ประกัน  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิคดตีำมค ำ
พพิำกษำ  คำ่ธรรมเนยีมลงทะเบยีนตำ่งๆ  หรอืคำ่จำ้งเหมำ
บรกิำรอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยประเภทนี ้ คำ่ตดิตัง้ไฟฟ้ำ คำ่
ตดิตัง้ประปำฯ   คำ่ตดิตัง้โทรศัพท ์คำ่ตดิตัง้เครือ่งรับสญัญำณ
ตำ่งๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตำม 
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)  ตำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ. 2560  

3)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564เรือ่ง รปูแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณประจ ำปีของ อปท.   

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอก เชน่คำ่จำ้งที่
ปรกึษำ  คำ่จำ้งออกแบบ. คำ่รับรองแบบ, คำ่จำ้งท ำระบบแผนที่
ภำษี, คำ่จำ้งทนำยควำม, คำ่ปรับปรงุโดเมน website ฯลฯ  
- เป็นไปตำม 
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)  ตำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ. 2560  

3)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564เรือ่ง รปูแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณประจ ำปีของ อปท.  

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 60,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำรบคุคลภำยนอก 35,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรของพนักงำนสว่น
ต ำบลตำมสทิธทิีค่วรจะไดรั้บ  
- เป็นไปตำม
1)    ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกับ
กำรศกึษำบตุรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563 

     
คา่ใชส้อย 449,000 บาท

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรขำ้รำชกำร/พนักงำน/ลกูจำ้งประจ ำ 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรชว่ยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ที่ 14,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรชว่ยเหลอืประชำชนตำมอ ำนำจ
หนำ้ทีข่ององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ  ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด  
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552   

2)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564เรือ่ง รปูแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณประจ ำปีของ อปท.

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่กว้ยกำรชว่ยเหลอืประชำชน
ตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

-  เพือ่จำ่ยเป็น
(1)  คำ่รับรอง (รำยจำ่ยในกำรรับรองหรอืเลีย้งรับรองของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 

(2)  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิเีปิดอำคำรตำ่งๆ 
(3)  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิทีำงศำสนำ/รัฐพธิ ี 
(4)  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประชมุรำชกำร และกำรประชมุ
ประชำคม                                        ฯลฯ
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจัดท ำและประสำน
แผนพัฒนำพืน้ทีใ่นระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562

3)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ ว 0766 ลง
วนัที ่5 กมุภำพันธ ์2563

4) หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0810.3/ ว 49 ลงวนัที ่10 มกรำคม 2565

5) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.3/ ว 1239 ลงวนัที ่
21 กมุภำพันธ ์2565

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยงบ
รำยจำ่ยอืน่ ๆ

รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรรับรองและพธิกีำร 40,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ 20,000 บำท

-   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำโครงกำรเลอืกตัง้ของ
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ  ตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด  อกีทัง้ใหค้วำมรว่มมอืในกำรประชำสมัพันธ ์กำรณรงค ์
หรอืกำรใหข้อ้มลูขำ่วสำรแกป่ระชำชนใหท้รำบถงึสทิธแิละ
หนำ้ทีแ่ละกำรมสีว่นรว่มทำงกำรเมอืงในกำรเลอืกตัง้สภำ
ผูแ้ทนรำษฎรและหรอืสมำชกิวฒุสิภำ โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ย
เกีย่วกับกำรจัดสถำนที ่ คำ่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คำ่
ถำ่ยเอกสำร     คำ่พมิพเ์อกสำรและสิง่พมิพ ์ คำ่หนังสอื  
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร  คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ  คำ่กระเป๋ำ
หรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสำร คำ่ของสมนำคณุ  คำ่อำหำรวำ่งและ
เครือ่งดืม่ คำ่สมนำคณุวทิยำกร  คำ่อำหำร   คำ่ยำนพำหนะ  คำ่
ป้ำยโครงกำร  คำ่ป้ำยประชำสมัพันธ ์   คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็น
ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552   

2)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทสีดุ ที ่มท 0808.2/ว
5013ลงวนัที ่ 26 สงิหำคม 2563 

- ปรำกฎอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2561 – 2565  ล ำดับ
ที ่ 4  หนำ้ 190 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 50,000 บำท

-   เพือ่จำ่ยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เชน่  คำ่เบีย้เลีย้งเดนิทำง  คำ่พำหนะ คำ่
เชำ่ทีพั่ก  คำ่บรกิำรจอดรถ  ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่ผำ่นทำงดว่น
พเิศษ  คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบนิ 
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง
ไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำร
ฝึกอบรม  และกำเรขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557 
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จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำรบรหิำรจัดกำรขยะ
ในต ำบลเขำสำมสบิหำบ    คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิเีปิดและปิดกำร
ฝึกอบรม  คำ่วทิยำกร  คำ่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์      
คำ่ประกำศนยีบัตร  คำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่พมิพเ์อกสำรและ
สิง่พมิพ ์ คำ่หนังสอืส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  คำ่ใชจ้ำ่ยใน
กำรตดิตอ่สือ่สำร  คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม         คำ่
กระเป๋ำหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  
คำ่ของสมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่
สมนำคณุวทิยำกร  คำ่อำหำร  คำ่ยำนพำหนะ    คำ่ป้ำย
โครงกำร  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร  
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตรัิกษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560   

2)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย 
 ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0810.5/ว 0263 ลงวนัที ่16 มกรำคม 2561 

3)  หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0810.5/ว 627 ลงวนัที7่ มนีำคม 2561 

4)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่   พ.ศ. 2566 – 2570  ล ำดับ
ที ่ 3  หนำ้ 102 

     

โครงกำรบรหิำรจัดกำรขยะในต ำบลเขำสำมสบิหำบ 20,000 บำท

คำ่ลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 50,000 บำท

-   เพือ่จำ่ยเป็น คำ่ลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม   ของคณะ
ผูบ้รหิำร  สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  พนักงำนสว่น
ต ำบล  และพนักงำนจำ้ง  หรอืบคุคล คณะบคุคลทีไ่ดรั้บ
อนุญำตหรอือนุมัตใิหเ้ดนิทำงไปรำชกำรเพือ่ประชมุ  ฝึกอบรม  
อบรม  สมัมนำ  ดงูำน  หรอืไปตดิตอ่รำชกำร  
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557  

2)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิกีำรงบประมำณของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563

3) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2/ว4657ลงวนัที ่
30 มถินุำยน 2565เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ของ อปท.
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรอบรมคณุธรรมและจรยิธรรมแกบ่คุลำกรองคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ

40,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำรอบรมคณุธรรม
และจรยิธรรมแกบ่คุลำกรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิ
หำบโดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิเีปิดและปิด
กำรฝึกอบรม คำ่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์  คำ่
ประกำศนยีบัตร    คำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่พมิพเ์อกสำรและ
สิง่พมิพ ์ คำ่หนังสอืส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  คำ่ใชจ้ำ่ยใน
กำรตดิตอ่สือ่สำร  คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม         คำ่
กระเป๋ำหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  
คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่        คำ่สมนำคณุวทิยำกร  
คำ่อำหำร  คำ่ป้ำยโครงกำร  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำร
ฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570 1ล ำดับ
ที ่ 1  หนำ้ 184   

    

โครงกำรป้องกันผลประโยชนทั์บซอ้น 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยกำรจัดโครงกำรป้องกันผลประโยชนทั์บ
ซอ้น เชน่  คำ่ตอบแทนวทิยำกร  คำ่อำหำรวำ่งพรอ้มเครือ่งดืม่ 
ป้ำยโครงกำร คำ่วสัด ุ เอกสำรอบรม และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ ๆ  
- เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยคำ่ใชจ่ำ่ยในกำรฝึกอบรม
และกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557 

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566-2570  ล ำดับที ่
7 หนำ้ 186    
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนักงำน   ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ หนังสอื เครือ่งคดิเลขขนำดเล็ก เครือ่งเจำะ
กระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไมบ้รรทัดเหล็ก  
กรรไกร เกำ้อีพ้ลำสตกิ แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตัง้ 
(กระดำนด ำ) ทีถ่พูืน้ ตะแกรงวำงเอกสำร เครือ่งตัดโฟม เครือ่ง
ตัดกระดำษ เครือ่งเย็บกระดำษ กญุแจ ภำพเขยีน แผนที ่พระ
บรมยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผน่ป้ำนชือ่ส ำนักงำน หรอื
หน่วยงำน แผน่ป้ำยจำรำจรหรอืแผน่ป้ำยตำ่งๆ มูล่ี ่มำ่นปรับแสง 
(ตอ่ผืน่) พรม (ตอ่ผนื) นำฬกิำตัง้หรอืแขวน พระพทุธรปูจ ำลอง 
กระเป่ำ ตำชัง่ขนำดเล็ก ฯลฯ 

คา่วสัดุ 230,000 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 40,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 100,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิเพือ่ใหส้ำมำรถ
ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้คำ่สิง่ของและ
คำ่แรงงำน  ใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย  สว่นกรณีทีอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้ ำเนนิกำรซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิเอง
ใหป้ฏบิัต ิ ดังนี ้                          
(1)  คำ่จำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย
(2)  คำ่สิง่ของทีซ่ ือ้มำใชใ้นกำรบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหจ้ำ่ยจำก
คำ่วสัดุ
(3)  คำ่แรงงำนบคุคลที ่อปท.จำ้งเป็นกำรชัว่ครำว ในลักษณะ
มใิชแ่จง้เหมำแรงงำนใหเ้บกิจำ่ยในรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่
บรกิำร
- เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2) พระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ 
พ.ศ. 2560
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จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิย ุ  ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ ไมโครโฟน ขำตัง้ไมโครโฟน หัวแรง้ไฟฟ้ำ 
เครือ่งวดักระแสไฟฟ้ำ เครือ่งวดัแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้ำ  เครือ่งประจไุฟ ฯลฯ 
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ ฟิวส ์เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอด
ไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขดัรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวติซไ์ฟฟ้ำ 
หลอดวทิยทุรำนซติเตอรแ์ละชิน้สว่นวทิย ุลกูถว้ยสำยอำกำศ รี
ซสีเตอร ์
มฟูวิง่คอยสค์อมเดนเซอร ์ขำหลอดฟลอูอเรสเซนซ ์เบรกเกอร ์
สำยอำกำศหรอืเสำอำกำศส ำหรับวทิย ุเครือ่งรับโทรทัศน ์จำน
รับสญัญำณดำวเทยีม ฯลฯ     

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 10,000 บำท

(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้กระดำษ หมกึ ดนิสอ ปำกกำ ยำงลบ น ้ำนำ
ลบค ำผดิ เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ กำว ชอลค์ สมดุ ซอง
เอกสำร ตลับผงหมกึ น ้ำหมกึปรนิท ์เทป พ ีว ีซ ีแบบใส  น ้ำยำ
ลบกระดำษไข ไมบ้รรทัด คลปิ เป๊ก เข็มหมดุ กระดำษคำรบ์อน 
กระดำษไข แฟ้ม สมดุบัญช ีสมดุประวตัขิำ้รำชกำร แบบพมิพ ์
ผำ้ส ำล ีธงชำต ิสิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ำกกำรซือ้ หรอืจำ้งพมิพ ์ของใช ้

ในกำรบรรจหุบีหอ่ น ้ำมัน ไข ขีผ้ ึง้ น ้ำดืม่ส ำหรับบรกิำรประชำชน
ในส ำนักงำน พวงมำลัย  พวงมำลำ  พำนพุม่  กรวยดอกไม ้
ฯลฯ     
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดงุำนบำ้นงำนครัว   ดังนี ้  
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่ ดังนี ้หมอ้ กระทะ กะละมัง ตะหลวิ กรอบรปู มดี 
ถัง ถำด แกว้น ้ำจำนรอง ถว้ยชำม ชอ้นสอ้ม กระจกเงำ โอง่น ้ำ ที่
นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน ้ำมัน เตำรดี เครือ่งบดอำหำร 
เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้ำ เครือ่งป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ รวมถงึ หมอ้หงุ
ขำ้วไฟฟ้ำ กระตกิน ้ำรอ้น กระตกิน ้ำแข็ง ถังแกส๊ เตำ ตูเ้ก็บ
อปุกรณ์ดับเพลงิ สำยยำงฉีกน ้ำ  ถังขยะแบบขำตัง้  ถังขยะแบบ
ลอ้ลำก  ถังน ้ำฯลฯ 
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ ผงซกัฟอก สบู ่น ้ำยำดับกลิน่ แปรง ไมก้วำด 
เขง่ มุง้ ผำ้ปทูีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผำ้หม่ ผำ้ปโูตะ๊ น ้ำจดืที่
ซือ้จำกเอกชน  อำหำรเสรมิ(นม) วสัดปุระกอบอำหำร อำหำร
ส ำเร็จรปู                                
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดงุำนบำ้นงำนครัว 10,000 บำท

(3) ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ ำหรับกำร
ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหค้นืสภำพดังเดมิทีม่ลีักษณะ
เป็นกำรซอ่มบ ำรงุปกตหิรอืคำ่ซอ่มกลำง ดังนี ้ ดอกล ำโพง 
แผงวงจร ผังแสดงวงจรตำ่งๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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จ ำนวน

จ ำนวนวสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่    ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ ไขขวง  ประแจ แมแ่รง กญุแจปำกตำย 
กญุแจเลือ่น คมีล็อค ล็อคเกยีร ์ล็อคคลัดซ ์กระจกโคง้มน ล็อค
พวงมำลัย สญัญำณไฟกระพรบิ สญัญำณไฟฉุกเฉนิ กรวยจำจร 
ฯลฯ
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ยำงรถยนต ์น ้ำมันเบรก น๊อตและสกร ูสำย
ไมล ์เพลำ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ     
(3) ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ ำหรับกำร
ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหค้นืสภำพดังเดมิทีม่ลีักษณะ
เป็นกำรซอ่มบ ำรงุปกตหิรอืคำ่ซอ่มกลำง ดังนี ้ เบำะรถยนต ์
เครือ่งยนต ์(อะไหล)่ ชดุเกยีรร์ถยนต ์เบรก ครัช พวงมำลัย 
สำยพำนใบพัด หมอ้น ้ำ แบตเตอรร์ี ่จำน

วสัดกุอ่สรำ้ง 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง    ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่ ดังนี ้ ไมต้ำ่งๆ คอ้น คมี ชะแลง จอบ สิว่ เสยีม 
เลือ่ย ขวำน กบไสไม ้เทปวดัระยะ เครือ่งวดัขนำดเล็ก เชน่ ตลับ
เมตร ลกูดิง่ สวำ่น โถสว้ม อำ่งลำ้งมอื รำวพำดผำ้ ฯลฯ 
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ ตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทำส ีปนูขำว ฯลฯ     
(3) ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ ำหรับกำร
ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหค้นืสภำพดังเดมิทีม่ลีักษณะ
เป็นกำรซอ่มบ ำรงุปกตหิรอืคำ่ซอ่มกลำง ดังนี ้ ทอ่น ้ำและ
อปุกรณ์ประปำ ทอ่น ้ำบำดำล ฯลฯ
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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จ ำนวน

จ ำนวนวสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์   ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ เครือ่งมอืวทิยำศำสตร ์เครือ่งวดัอณุหภมู ิ
ฯลฯ
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ส ำลแีละผำ้พันแผล ยำและเวชภัณฑ ์ถงุมอื 
หนำ้กำกอนำมัย ทรำยอะเบท น ้ำยำพน่หมอกควนั ก ำจัดยงุ  
คลอรนี  หนำ้กำกอนำมัย ชดุป้องกันเชือ้โรค (แบบใชค้รัง้เดยีว
ทิง้) ฯลฯ     
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 60,000 บำท

จำ่ย ลอ้ ถังน ้ำมัน ไฟเบรก อำจำจักรยำน ตลับลกูปืน กระจก
มองขำ้ง รถยนต ์กันชนรถยนต ์เข็มขดันริภัย ฯลฯ
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่    ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ แกส๊หงุตม้ น ้ำมันเชือ้เพลงิ น ้ำมันดเีซล 
น ้ำมันกำ๊ด น ้ำมันเบนซนิ น ้ำมันเตำ น ้ำมันจำรบ ีน ้ำมันเครือ่ง 
ถำ่น กำ๊ซ ฯลฯ     
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่  ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ ขำตัง้กลอ่ง ขำตัง้เขยีนภำพ กลอ่งและระวงิ
ใสฟี่ลม์ภำพยนตร ์เครือ่งกรอเทป เลนสซ์มู กระเป๋ำใสก่ลอ้ง
ถำ่ยรปู ป้ำยไฟแจง้เตอืนแบบลอ้ลำก  ป้ำยประชำสมัพันธฯ์ลฯ
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ พูก่ัน ส ีกระดำษเขยีนโปสเตอร ์ฟีลม์ 
เมมโมรีก่ำรด์ ฟีลม์สไลด ์แถบบันทกึเสยีงหรอืภำพ (ภำพยนตร,์ 
วดีโีอเทป, แผน่ซดี)ี รปูสหีรอืขำวด ำทีไ่ดจ้ำกกำรลำ้ง อัดขยำย 
ภำพถำ่ยดำวเทยีม เอกสำรเผยแพรผ่ลกำรด ำเนนิงำน ฯลฯ     
- เป็นไปตำม 
1)  พระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

2)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564เรือ่ง รปูแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณประจ ำปีของ อปท.

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุำรเกษตร  ดังนี ้ 
(1)  ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้เคยีว  สปรงิเกอร ์(Sprinkler) จอบหมนุ  
จำนพรวน  ผำนไถกระทะ  ครำดซีพ่รวนดนิระหวำ่งแถว  เครือ่ง
ดักแมลง  มดีตัดตน้ไม ้ฯลฯ
(2)  ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ปุ๋ ย  ยำป้องกันและก ำจัดศัตรพูชืและสตัว ์ 
อำหำรสตัว ์ พชืและสตัว ์ หนำ้กำกป้องกันแกส๊พษิ ฯลฯ     
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 20,000 บำท

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
     

วสัดกุำรเกษตร 10,000 บำท
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จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์   ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ แผน่หรอืจำนบันทกึขอ้มลู ฯลฯ 
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิดังนีอ้ปุกรณ์บันทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy 

Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 

Disc, Flash Drive) เทปบันทกึขอ้มลู (ReelMagnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพมิพห์รอืเทปพมิพส์ ำหรับเครือ่งพมิพส์ ำหรับคอมพวิเตอร ์
ตลับผงหมกึส ำหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์กระดำษตอ่เนือ่ง   
สำยเคเบลิ ฯลฯ  
(3) ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ ำหรับกำร
ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหค้นืสภำพดังเดมิทีม่ลีักษณะ
เป็นกำรซอ่มบ ำรงุปกตหิรอืคำ่ซอ่มกลำง ดังนี ้ แผงแป้นอักขระ
หรอืแป้นพมิพ ์(Key board) เมนบอรด์ (Main Board) เมมโมรี่
ชปิ (MeMory Chip)  เชน่  Ram  คัตซทีฟิดเดอร ์(Cut Sheet 

Feeder) เมำส ์(Mouse)  พรนิเตอรส์วติชิง่บอ๊กซ ์(Printer 

Switching Box) เครือ่งกระจำยสญัญำณ (Hub) แผน่วงจร
อเิล็กทรอนกิส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus 

Card, Sound Card) เป็นตน้ เครือ่งอำ่นและบันทกึขอ้มลูแบบ
ตำ่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต ์(Diskette) แบบฮำรด์ดสิต ์(Hard 

Disk) แบบซดีรีอม (CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical)       

เป็นตน้ ฯลฯ   
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวนคำ่บรกิำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

-   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรไปรษณีย ์ คำ่ธนำณัต ิ คำ่ดวงตรำ
ไปรษณี
ยำกร  คำ่เชำ่ตูไ้ปรษณีย ์ คำ่ธรรมเนยีมกำรโอนเงนิในระบบ
บรหิำรกำรเงนิกำรคลังภำครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส ์(GFMIS) 

- เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำรเบกิ
จำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ  กำรเก็บรักษำเงนิ และกำำรตรวจเงนิของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

2)  หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท
0808.2/ว 3035 ลงวนัที ่30 กันยำยน 2563  

คำ่ไฟฟ้ำ 300,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในทีส่ำธำรณะ หรอื  อำคำร
สถำนทีท่ีอ่ยูใ่นควำมดแูลรับผดิชอบขององคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบล รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกันเชน่ คำ่บรกิำร      
คำ่ภำษีในกจิกำรของ อปท. 

- เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำรเบกิ
จำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ  กำรเก็บรักษำเงนิ และกำำรตรวจเงนิของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

2)  หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท
0808.2/ว 3035 ลงวนัที ่30 กันยำยน 2563  

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดอุืน่  ทีไ่มส่ำมำรถจัดเขำ้ประเภทดังกลำ่ว
ขำ้งตน้  ดังนี ้ 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ มเิตอรน์ ้ำ  -ไฟฟ้ำ  สมอเรอื  ตะแกรงกัน
สวะ  หัวเชือ่มแกส๊  หัววำลว์เปิด-ปิดแกส๊ ฯลฯ    
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

     
คา่สาธารณูปโภค 375,000 บาท

วสัดอุืน่ 10,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวนคำ่เชำ่พืน้ทีเ่ว็บไซต ์และคำ่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้ง 40,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็น คำ่เชำ่พืน้ทีเ่ว็บไซต ์ และคำ่ธรรมเนยีมที่
เกีย่วขอ้ง (ระบบ CLOUD , HOSTING)

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศัพทพ์ืน้ฐำน  คำ่โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ฯลฯ  
และใหห้มำยควำมรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิำรดังกลำ่ว
และคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกับกำรใชบ้รกิำร  เชน่  คำ่เชำ่
เครือ่ง  คำ่เชำ่หมำยเลขโทรศัพท ์   คำ่บ ำรงุรักษำสำย  ฯลฯ      
- เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำรเบกิ
จำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ  กำรเก็บรักษำเงนิ และกำำรตรวจเงนิของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

2)  หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท
0808.2/ว 3035 ลงวนัที3่0 กันยำยน 2563  

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 30,000 บำท

-   เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม  เชน่  คำ่โทร
ภำพ (โทรสำร)  คำ่เทเลกซ ์   คำ่วทิยสุือ่สำร  คำ่สือ่สำรผำ่น
ดำวเทยีม  คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับกำรใชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตรวมถงึ
อนิเทอรเ์น็ตกำรด์และคำ่สือ่สำรอืน่ๆ  เชน่   คำ่เคเบิล้ทวี ี คำ่
เชำ่ชอ่งสญัญำณดำวเทยีม  เป็นตน้  และใหห้มำยควำมรวมถงึ
คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิำรดังกลำ่วและคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกับกำรใชบ้รกิำร  คำ่ตอ่สญัญำนจพีเีอส(1 ครัง้ตอ่ปี) ฯลฯ
- เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรับเงนิ กำรเบกิ
จำ่ยเงนิ กำรฝำกเงนิ  กำรเก็บรักษำเงนิ และกำำรตรวจเงนิของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

2)  หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท
0808.2/ว 3035 ลงวนัที ่30 กันยำยน 2563  
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รวม

รวม

จ ำนวน

เครือ่งปรับอำกำศแบบแยกสว่น
- ขนำด 18,000 บทียี ูรำคำเครือ่งละ 27,200 บำท จ ำนวน 1 
เครือ่ง 
  1) ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดไมต่ ำ่กวำ่  18,000 บทียีู
 2) รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำทีร่วมคำ่ตดิตัง้
 3) เครือ่งปรับอำกำศทีม่คีวำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำด
ไมเ่กนิ 40,000 บทียี ูตอ้งไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน
ผลติภัณฑอ์ตุสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร ์5
4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรับอำกำศทีป่ระกอบส ำเร็จรปูทัง้ชดุ ทัง้
หน่วยสง่ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมรอ้นจำกโรงงำนเดยีวกัน
5) มคีวำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
6) กำรจัดซือ้เครือ่งปรับอำกำศขนำดอืน่ ๆ (นอกจำกขอ้ 3) 

นอกเหนอืจำกกำรพจิำรณำดำ้นรำคำแลว้ เพือ่เป็นกำรประหยัด
พลังงำนควรพจิำรณำจัดซือ้เครือ่งปรับอำกำศทีม่คีำ่
ประสทิธภิำพพลังงำนตำมฤดกูำล (SEER) สงูกวำ่
7) กำรตดิตัง้เครือ่งปรับอำกำศ
(1) แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอปุกรณ์ ดังนี ้สวติช ์1 ตัว ทอ่
ทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไมเ่กนิ 15 

เมตร
8) คำ่ตดิตัง้เครือ่งปรับอำกำศ
(กรณีตอ้งกำรแสดงคำ่ตดิตัง้แยกจำกรำคำเครือ่งปรับอำกำศ)

(1) ชนดิตัง้พืน้หรอืชนดิแขวน
ขนำดไมต่ ำ่กวำ่ 13,000  บทียี ู4,000 บำท
ขนำดไมต่ ำ่กวำ่ 40,000 บทียี ู5,500 บำท
(2) ชนดิตูต้ัง้พืน้
ขนำดไมต่ ำ่กวำ่ 33,000  บทียี ู5,000 บำท
ขนำดไมต่ ำ่กวำ่ 42,000 บทียี ู6,000 บำท
(3) ชนดิตดิผนัง
ขนำด 12,000 – 24,000 บทียี ู3,000 บำท
- จัดหำรำคำตำมบัญชคีรภัุณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 
ส ำนักงบประมำณ ฉบับเดอืนธันวำคม 2564

ครภัุณฑส์ ำนักงำน

เครือ่งปรับอำกำศ 27,200 บำท

งบลงทนุ 466,400 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 49,200 บาท
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จ ำนวนเครือ่งคอมพวิเตอร์ 22,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ ส ำหรับประมวลผล 
แบบที ่1(จอขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้)  จ ำนวน 1 เครือ่ง รำคำ
เครือ่งละ  22,000  บำท
- โดยมคีณุลักษณะ ดังนี ้
1. มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไมน่อ้ยกวำ่ 6 แกนหลัก (6 
core) และ 12 แกนเสมอืน (12 Thread)

และมเีทคโนโลยเีพิม่สญัญำณนำฬกิำไดใ้นกรณีทีต่อ้งใช ้

ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสงู (Turbo

Boost หรอื Max Boost) โดยมคีวำมเร็วสญัญำณนำฬกิำสงูสดุ 
ไมน่อ้ยกวำ่ 4.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มหีน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดยีวกัน
ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 8 MB

3. มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมคีณุลักษณะอยำ่งใด
อยำ่งหนึง่ หรอืดกีวำ่ ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักทีม่ี
หน่วยควำมจ ำ ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 2 GB หรอื
2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพตดิตัง้อยูภ่ำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics  Processing Unit ทีส่ำมำรถ
ใชห้น่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ'ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 2 
GB หรอื
3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพทีม่คีวำมสำมำรถในกำรใช ้

หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 2 GB

4. มหีน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวำ่ มขีนำด
ไมน่อ้ยกวำ่ 8 GB

5. มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู ชนดิ SATA หรอื ดกีวำ่ ขนำดควำมจุ
ไมน่อ้ยกวำ่ 1 TB หรอืชนดิ Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่
นอ้ยกวำ่ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย
6. มDีVD-RW หรอืดกีวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย
7. มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขำ่ย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรอืดกีวำ่จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 1 ชอ่ง
8. มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวำ่ ไม่
นอ้ยกวำ่ 3 ชอ่ง
9. มแีป้นพมิพแ์ละเมำส ์                                    10. มจีอ
แสดงภำพขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้จ ำนวน 1หน่วย
- จัดหำรำคำตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำงและคณุลักษณะ
พืน้ฐำนครภัุณฑค์อมพวิเตอรข์องกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม  ฉบับเดอืนธันวำคม 2564

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรปรับปรงุซอ่มแซมอำคำรทีท่ ำกำร อบต.เขำสำมสบิหำบ 
หลังเกำ่

62,500 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรับปรงุซอ่มแซมอำคำรขนำดอำคำรกวำ้ง 
8.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร โดยกัน้ผนังเบำโครงเหล็ก จ ำนวน 
28 ตร.ม. และซอ่มแซมกระจกบำนเกล็ด ขนำด 0.80x1.10 

เมตร ซอ่มแซมกระจกตดิตำยขนำด 0.50 x0.60 เมตร ตดิตัง้
ผำ้มำ่นหนำ้ตำ่ง-ประต ูรวม 12 บำน ตำมที ่อบต.ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่4 หนำ้ 67

120,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรับปรงุซอ่มแซมศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก โดย
ตดิตัง้เหล็กดัดปะตหูนำ้ตำ่งรวมทัง้หมด 10 ชดุ  ตำมที ่อบต.

ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่2 หนำ้ 65

โครงกำรปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งน ้ำส ำนักงำน 234,700 บำท

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 417,200 บาท
คำ่ตอ่เตมิหรอืดัดแปลงอำคำร หรอืสิง่ปลกูสรำ้งตำ่ง ๆ

โครงกำรปรับปรงุซอ่มแซมศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก อบต.เขำสำมสบิ
หำบ

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งน ้ำส ำนักงำน 2 หลัง 
หลังที ่1 อำคำรกวำ้ง 5 เมตร ยำว 10 เมตร หลังที ่2 อำคำร
กวำ้ง 2 เมตร ยำว 3 เมตร  พรอ้มตดิตัง้ป้ำยประชำสมัพันธ์
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ตำมที ่อบต.ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่3 หนำ้ 66
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รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรขำ้รำชกำร/พนักงำน/ลกูจำ้งประจ ำ 3,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรของพนักงำนสว่น
ต ำบลตำมสทิธทิีค่วรจะไดรั้บ  
- เป็นไปตำม
1)    ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกับ
กำรศกึษำบตุรของพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2563

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รำงวลัประจ ำปี)ส ำหรับพนักงำนสว่นทอ้งถิน่
-  เป็นไปตำม 
1)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
แกพ่นักงำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

คา่ตอบแทน 23,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำน   และจำ่ยเป็นคำ่เป็นเงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปี  แกนั่กวเิครำะหน์โยบำยและแผน    
จ ำนวน 12 เดอืน  
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

งบด าเนนิงาน 35,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 373,000 บาท
เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 373,000 บำท

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 408,000 บาท

งบบคุลากร 373,000 บาท

12,000 บาทคา่ใชส้อย
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยงบ
รำยจำ่ยอืน่ ๆ
โครงกำรประชมุประชำคม  จัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิน่ 12,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดท ำโครงกำรประชมุประชำคม  
จัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิน่ โดยจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับกำรใช ้

และกำรตกแตง่สถำนที ่ คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิเีปิดและปิด  คำ่วสัด ุ 
เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คำ่ประกำศนยีบัตร  คำ่ถำ่ยเอกสำร  
คำ่พมิพ ์ เอกสำรและสิง่พมิพ ์ คำ่หนังสอื  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ตดิตอ่สือ่สำร  คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ คำ่กระเป๋ำหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจุ
เอกสำร  คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่อำหำร  คำ่ป้ำย
โครงกำร  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2561 

2)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.3/ว
2931 ลงวนัที ่15  พฤษภำคม  2562เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทำง
กำรทบทวนแผนพัฒนำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 ล ำดับ
ที ่ 1  หนำ้ 65     
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รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่งๆ  ของลกูจำ้งประจ ำ   ใหแ้ก่
ลกูจำ้งประจ ำกองคลัง จ ำนวน  1 อัตรำ
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ  และเงนิปรับปรงุคำ่จำ้ง
ประจ ำใหแ้กล่กูจำ้งประจ ำกองคลัง จ ำนวน  1  อัตรำ
- เป็นไปตำม
1)  พระรำชกฤษฎกีำกำรจำ่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ
และเงนิอืน่ในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 

2)  ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนสว่นต ำบล เรือ่ง
มำตรฐำนท่ัวไปเกีย่วกับอัตรำคำ่จำ้งและกำรใหล้กูจำ้งของ
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลไดรั้บคำ่จำ้ง (ฉบับที ่4)

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของลกูจำ้งประจ ำ 5,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนกองคลัง  -  
เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

คำ่จำ้งลกูจำ้งประจ ำ 261,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ  ใหแ้กพ่นักงำนกองคลัง
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำน   และจำ่ยเป็นคำ่เป็นเงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปี  แกพ่นักงำนกองคลัง 5 อัตรำ   
จ ำนวน 12 เดอืน  
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 20,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,532,000 บาท
เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 1,990,000 บำท

งานบรหิารงานคลงั 2,926,900 บาท

งบบคุลากร 2,532,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

คา่ตอบแทน 185,000 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

100,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้งกองคลัง  ใหแ้ก่
พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ    1  อัตรำ   จ ำนวน  12  เดอืน      
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

งบด าเนนิงาน 380,000 บาท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้งกองคลัง  และเงนิ
ปรับปรงุคำ่ตอบแทนใหแ้กพ่นักงำนจำ้งตำมภำรกจิ    1  อัตรำ 
จ ำนวน  12  เดอืน      
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 2,000 บำท

คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 194,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอนแทนแกผู่ม้ำปฏบิัตริำชกำรอันเป็น
ประโยชนแ์กอ่งคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลตำมทีไ่ดรั้บมอบหมำย ,
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ประโยชนต์อนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ และ
คำ่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมกำรทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนวนัิย  คำ่ตอบแทน
เจำ้หนำ้ทีใ่นกำรเลอืกตัง้ เงนิรำงวลั ฯลฯ
-  เป็นไปตำม 
1)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
แกพ่นักงำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0809.3/ว 27 ลงวนัที ่28 ธันวำคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง
ปฏบิัตเิกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรก ำหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
3) พระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ. 2560 

4) หนังสอืกระทรวงกำรคลัง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 156   

ลงวนัที ่19 กันยำยน 2560 เรือ่ง หลักเกณฑก์ำรเบกิ
คำ่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมกำร 
5) หนังสอืกรมดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวนัที ่26 

กันยำยน พ.ศ.2560 เรือ่งแจง้หลักกำรเบกิคำ่ตอบแทนบคุคล
หรอืคณะกรรมกำร
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรของพนักงำนสว่น
ต ำบลตำมสทิธทิีค่วรจะไดรั้บ  
- เป็นไปตำม
1)    ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกับ
กำรศกึษำบตุรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563 

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรขำ้รำชกำร/พนักงำน/ลกูจำ้งประจ ำ 20,000 บำท

คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำนสว่นต ำบลตำมสทิธทิีจ่ะ
ไดรั้บ  
- เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ
ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบับที ่
4) พ.ศ. 2562

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร
ใหก้ับพนักงำนสว่นต ำบลและพนักงำนจำ้ง ทีไ่ดรั้บอนุมัตใิห ้
ปฏบิัตหินำ้ทีน่อกเวลำรำชกำรปกต ิหรอื วนัหยดุรำชกำร  
- เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทน
กำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

-   เพือ่จำ่ยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เชน่  คำ่เบีย้เลีย้งเดนิทำง  คำ่พำหนะ        
คำ่เชำ่ทีพั่ก  คำ่บรกิำรจอดรถ  ณ  ทำ่อำกำศยำน  คำ่ผำ่นทำง
ดว่นพเิศษ  คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบนิ 
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง
ไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำร
ฝึกอบรม  และกำเรขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557 

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยงบ
รำยจำ่ยอืน่ ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 40,000 บำท

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 30,000 บำท

คา่ใชส้อย 125,000 บาท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่เย็บหนังสอืหรอืเขำ้ปก
หนังสอื  คำ่ซกัฟอก  คำ่ก ำจัดสิง่ปฏกิลู  คำ่ระวำงบรรทกุ        
คำ่เชำ่ทรัพยส์นิ (ยกเวน้  คำ่เชำ่บำ้น)  คำ่โฆษณำและเผยแพร ่
(รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำง
วทิย ุ กระจำยเสยีง  โทรทัศน ์ โรงมหรสพ หรอืสิง่พมิพต์ำ่งๆ) 

คำ่ธรรมเนยีมตำ่งๆ  คำ่จัดท ำป้ำยประกำศ ป้ำยประชำสมัพันธ์
ตำ่ง ๆ  คำ่เบีย้ประกัน  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิคดตีำมค ำ
พพิำกษำ  คำ่ธรรมเนยีมลงทะเบยีนตำ่งๆ  คำ่จำ้งเหมำบรกิำร
บคุคลภำยนอก  หรอืคำ่จำ้งเหมำบรกิำรอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลักษณะ
รำยจำ่ยประเภทนี ้ คำ่ตดิตัง้ไฟฟ้ำ คำ่ตดิตัง้ประปำฯ   คำ่ตดิตัง้
โทรศัพท ์คำ่ตดิตัง้เครือ่งรับสญัญำณตำ่งๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตำม 
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)  ตำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ. 2560  

3)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564เรือ่ง รปูแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณประจ ำปีของ อปท.      
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จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิเพือ่ใหส้ำมำรถ
ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้คำ่สิง่ของและ
คำ่แรงงำน  ใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย  สว่นกรณีทีอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้ ำเนนิกำรซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิเอง
ใหป้ฏบิัต ิ ดังนี ้                          
(1)  คำ่จำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย
(2)  คำ่สิง่ของทีซ่ ือ้มำใชใ้นกำรบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหจ้ำ่ยจำก
คำ่วสัดุ
(3)  คำ่แรงงำนบคุคลที ่อปท.จำ้งเป็นกำรช ้ว่ครำว ในลักษณะ
มใิชแ่จง้เหมำแรงงำนใหเ้บกิจำ่ยในรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่
บรกิำร
- เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2) พระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ 
พ.ศ. 2560

     

-   เพือ่จำ่ยเป็น คำ่ลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรมของพนักงำนสว่น
ต ำบล  และพนักงำนจำ้ง  หรอืบคุคล คณะบคุคลทีไ่ดรั้บ
อนุญำตหรอือนุมัตใิหเ้ดนิทำงไปรำชกำรเพือ่ประชมุ  ฝึกอบรม  
อบรม  สมัมนำ  ดงูำน  หรอืไปตดิตอ่รำชกำร  
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557  

2)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิกีำรงบประมำณของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563

3) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2/ว4657ลงวนัที ่
30 มถินุำยน 2565เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ของ อปท.

    
คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 15,000 บำท

คำ่ลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 40,000 บำท
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวนวสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์   ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ แผน่หรอืจำนบันทกึขอ้มลู ฯลฯ 
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิดังนีอ้ปุกรณ์บันทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy 

Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 

Disc, Flash Drive) เทปบันทกึขอ้มลู (ReelMagnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพมิพห์รอืเทปพมิพส์ ำหรับเครือ่งพมิพส์ ำหรับคอมพวิเตอร ์
ตลับผงหมกึส ำหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์กระดำษตอ่เนือ่ง   
สำยเคเบลิ ฯลฯ  (3) ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ ำหรับ

วสัดสุ ำนักงำน 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนักงำน   ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ หนังสอื เครือ่งคดิเลขขนำดเล็ก เครือ่งเจำะ
กระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไมบ้รรทัดเหล็ก  
กรรไกร เกำ้อีพ้ลำสตกิ แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตัง้ 
(กระดำนด ำ) ทีถ่พูืน้ ตะแกรงวำงเอกสำร เครือ่งตัดโฟม เครือ่ง
ตัดกระดำษ เครือ่งเย็บกระดำษ กญุแจ ภำพเขยีน แผนที ่พระ
บรมยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผน่ป้ำนชือ่ส ำนักงำน หรอื
หน่วยงำน แผน่ป้ำยจำรำจรหรอืแผน่ป้ำยตำ่งๆ มูล่ี ่มำ่นปรับแสง 
(ตอ่ผืน่) พรม (ตอ่ผนื) นำฬกิำตัง้หรอืแขวน พระพทุธรปูจ ำลอง 
กระเป่ำ ตำชัง่ขนำดเล็ก ฯลฯ 
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้กระดำษ หมกึ ดนิสอ ปำกกำ ยำงลบ น ้ำนำ
ลบค ำผดิ เทปกำว ลวดเย็บ                        - เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่วสัดุ 70,000 บาท
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จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดอุืน่  ทีไ่มส่ำมำรถจัดเขำ้ประเภทดังกลำ่ว
ขำ้งตน้  ดังนี ้ 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ มเิตอรน์ ้ำ  -ไฟฟ้ำ  สมอเรอื  ตะแกรงกัน
สวะ  หัวเชือ่มแกส๊  หัววำลว์เปิด-ปิดแกส๊ ฯลฯ    
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

     

วสัดอุืน่ 10,000 บำท

กำรซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหค้นืสภำพดังเดมิทีม่ลีักษณะ
เป็นกำรซอ่มบ ำรงุปกตหิรอืคำ่ซอ่มกลำง ดังนี ้ แผงแป้นอักขระ
หรอืแป้นพมิพ ์(Key board) เมนบอรด์ (Main Board) เมมโมรี่
ชปิ (MeMory Chip)  เชน่  Ram  คัตซทีฟิดเดอร ์(Cut Sheet 

Feeder) เมำส ์(Mouse)  พรนิเตอรส์วติชิง่บอ๊กซ ์(Printer 

Switching Box) เครือ่งกระจำยสญัญำณ (Hub) แผน่วงจร
อเิล็กทรอนกิส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus 

Card, Sound Card) เป็นตน้ เครือ่งอำ่นและบันทกึขอ้มลูแบบ
ตำ่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต ์(Diskette) แบบฮำรด์ดสิต ์(Hard 

Disk) แบบซดีรีอม (CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical)       

เป็นตน้ ฯลฯ   
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอืLED ขำวด ำ
ชนดิ Network  แบบที1่ (28 หนำ้/นำท)ีจ ำนวน 1 เครือ่ง รำคำ
เครือ่งละ 8,900 บำท
- โดยมคีณุลักษณะ ดังนี ้
1) มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพไ์มน่อ้ยกวำ่ 1,200x1,200 dpi

2) มคีวำมเร็วในกำรพมิพส์ ำหรับกระดำษ A4 ไมน่อ้ยกวำ่ 28 

หนำ้ตอ่นำท ี(ppm)

3) สำมำรถพมิพเ์อกสำรกลับหนำ้อัตโนมัตไิด ้
4) มหีน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 128 MB

5) มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวำ่ จ ำนวน
ไมน่อ้ยกวำ่ 1 ชอ่ง
6) มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขำ่ย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรอืดกีวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ย
กวำ่ 1 ชอ่ง หรอื สำมำรถใชง้ำนผำ่นเครอืขำ่ยไรส้ำย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได ้
7) มถีำดใสก่ระดำษไดร้วมกันไมน่อ้ยกวำ่ 250 แผน่
8) สำมำรถใชไ้ดก้ับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนด
ขนำดของกระดำษเองได ้
-  จัดหำตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำงและคณุลักษณะพืน้ฐำน
ครภัุณฑค์อมพวิเตอรข์องกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม ฉบับเดอืนธันวำคม 2564     

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอืLED ขำวด ำชนดิ Network แบบที1่ 8,900 บำท

เกำ้อีท้ ำงำนแบบพนักพงิ 6,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เกำ้อีท้ ำงำน แบบพนักพงิสงู  จ ำนวน 1 
ตัวๆ ละ 6,000  บำท
โดยมคีณุลักษณะ ดังนี้
1) เกำ้อีบ้นุวม
2) มพีนักผงิสงู 
3) มลีอ้เลือ่นและปรับระดับได ้
4) มทีีพั่กแขนทัง้สองขำ้ง 
5) เบำะหุม้ดว้ยหนังสงัเครำะหส์ดี ำ 
 -  จัดหำโดยสบืรำคำจำกทอ้งตลำด เนือ่งจำกไมม่ตีำมบัญชี

รำคำมำตรฐำนครภัุณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1  ส ำนักงำน
ประมำณ 
      

คา่ครภุณัฑ์ 14,900 บาท
ครภัุณฑส์ ำนักงำน

งบลงทนุ 14,900 บาท
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รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รำงวลัประจ ำปี)ส ำหรับพนักงำนสว่นทอ้งถิน่
-  เป็นไปตำม 
1)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
แกพ่นักงำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

งบด าเนนิงาน 30,000 บาท

คา่ตอบแทน 30,000 บาท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำน   และจำ่ยเป็นคำ่เป็นเงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปี  แกนั่กวชิกำรตรวจสอบภำยใน  
จ ำนวน 12 เดอืน  
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

257,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 257,000 บาท
เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 257,000 บำท

งบบคุลากร

งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 287,000 บาท
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รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนโครงกำรตัง้จดุตรวจป้องกันและลดอบุัตเิหตจุรำจรทำงบกในชว่ง
เทศกำล  (วนัปีใหมแ่ละวนัสงกรำนต)์

30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงตัง้จดุตรวจป้องกัน
และลดอบุัตเิหตจุรำจรทำงบกในชว่งเทศกำล วนัปีใหม ่และวนั
สงกรำนต ์โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย   คำ่วสัดอุปุกรณ์ตำ่งๆ  
คำ่จำ้งเหมำบรกิำร  คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่    คำ่ป้ำย
โครงกำร  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ิ และระเบยีบ  ดังนี ้
1)  หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่
มท 0804.5/ว 1634  ลงวนัที ่ 22  กันยำยน  2557

2)  หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 
0810.4/ว 661 ลงวนัที ่ 9  มนีำคม  2561

-  ปรำกฎอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570  ล ำดับ
ที ่1 หนำ้  65

     

คา่ใชส้อย 160,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยงบ
รำยจำ่ยอืน่ ๆ

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

30,800 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รำงวลัประจ ำปี)ส ำหรับพนักงำนสว่นทอ้งถิน่
-  เป็นไปตำม 
1)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
แกพ่นักงำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

งบด าเนนิงาน 190,800 บาท

คา่ตอบแทน 30,800 บาท

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 398,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำน   และจำ่ยเป็นคำ่เป็นเงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปี  แกเ่จำ้พนักงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย  จ ำนวน 12 เดอืน  
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

588,800 บาท

งบบคุลากร 398,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 398,000 บาท

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
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จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรอบรมกำรใชว้ทิยสุือ่สำร 30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำรฝึกอบรมองกำรใช ้

วทิยสุือ่สำรโดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับกำร
ใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนทีอ่บรม  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิเีปิดและปิด
กำรฝึกอบรม  คำ่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คำ่
ประกำศนยีบัตร  คำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่พมิพเ์อกสำรและสิง่พมิพ ์ 
คำ่หนังสอืส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ตดิตอ่สือ่สำร  คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม  คำ่กระเป๋ำ
หรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  คำ่ของ
สมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่สมนำคณุ
วทิยำกร  คำ่อำหำร  คำ่ยำนพำหนะ  คำ่ป้ำยโครงกำร  
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) พระรำชบัญญัตป้ิองกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570  ล ำดับ
ที ่  3 หนำ้ 65

     

โครงกำรฝึกอบรม ทบทวน อ.ป.พร. ต ำบลเขำสำมสบิหำบ 70,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมทบทวน    
อปพร.องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ โดยมี
คำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่วสัดเุครือ่งแตง่กำย  คำ่อำหำร  คำ่
เชำ่ทีพั่ก  คำ่เชำ่รถ คำ่ตอบแทนวทิยำกร คำ่อำหำรวำ่งพรอ้ม
เครือ่งดืม่  ป้ำยโครงกำร  คำ่วสัด ุ เอกสำรกำรอบรม และ
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ   
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่6 
พ.ศ. 2552

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) พระรำชบัญญัตป้ิองกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 ล ำดับ
ที ่ 4 หนำ้ 66
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จ ำนวนโครงกำรอบรมอำสำสมัครป้องกันอัคคภัียและงำนจรำจร ต ำบล
เขำสำมสบิหำบ

30,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำรฝึกอบรม
อำสำสมัครกำรป้องกันอัคคภัียและงำนจรำจร  ใหก้ับประชำชน
และบคุลำกรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ โดย
มคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับกำรใชแ้ละกำร
ตกแตง่สถำนทีอ่บรม  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิเีปิดและปิดกำรฝึกอบรม  
คำ่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  คำ่ประกำศนยีบัตร  คำ่ถำ่ย
เอกสำร  คำ่พมิพเ์อกสำรและสิง่พมิพ ์ คำ่หนังสอืส ำหรับผูเ้ขำ้
รับกำรฝึกอบรม  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร  คำ่เชำ่อปุกรณ์
ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม  คำ่กระเป๋ำหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสำร
ส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  คำ่ของสมนำคณุในกำรดงูำน  
คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่สมนำคณุวทิยำกร  คำ่อำหำร  
คำ่ยำนพำหนะ  คำ่ป้ำยโครงกำร  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำร
อบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  - เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) พระรำชบัญญัตป้ิองกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570 ล ำดับ
ที ่ 2  หนำ้ 65    
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รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชพีชัว่ครำวส ำหรับพนักงำนจำ้ง
ตำมภำรกจิ  (ผูด้แูลเด็ก)  จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง      
- เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัตริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่     
พ.ศ. 2542

2) พระรำชกฤษฎกีำกำรจำ่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ
และเงนิอืน่ในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535

3) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท.0809.2/ว 
138  ลงวนัที ่30  ธันวำคม  2558 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นบรหิำรงำนบคุคลขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่     
     

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง  1  อัตรำ  จ ำนวน  12  

เดอืน    เงนิปรับปรงุคำ่ตอบแทน   และเงนิสมทบเพิม่เตมิจำกที่
กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่อดุหนุนมำ โดยจำ่ยใหก้ับ
พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ  (ผูด้แูลเด็ก) 

- เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัตริะเบยีบบรหิำรงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2542

2) พระรำชกฤษฎกีำกำรจำ่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ
และเงนิอืน่ในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535

3) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท.0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่30  ธันวำคม  2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำร
ค ำนวณภำระคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นบรหิำรงำนบคุลคล ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่     
     

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่วทิยฐำนะช ำนำญกำร  ใหแ้ก ่ขำ้รำชกำร
คร ู  จ ำนวน 2  อัตรำ
-  เป็นไปตำม
1) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0809.4/ว 2140 ลงวนัที ่
12 กรกฎำคม  2565     

     
คำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 161,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนขำ้รำชกำรครปูระจ ำปี  2  อัตรำ  
จ ำนวน  12  เดอืน   และเงนิปรับปรงุเงนิเดอืนขำ้รำชกำรคร ู
ประจ ำปี จ ำนวน 2  อัตรำ  
- เป็นไปตำม
1)พระรำชกฤษฎกีำกำรจำ่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จ บ ำนำญและ
เงนิอืน่ในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท.0809.4/ว 2140 ลงวนัที ่
12 กรกฎำคม  2565   

 
เงนิวทิยฐำนะ 84,000 บำท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 928,000 บาท
เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 663,000 บำท

แผนงานการศกึษา
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 4,681,700 บาท

งบบคุลากร 928,000 บาท
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รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวนรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่เย็บหนังสอืหรอืเขำ้ปก
หนังสอื  คำ่ซกัฟอก  คำ่ก ำจัดสิง่ปฏกิลู  คำ่ระวำงบรรทกุ        
คำ่เชำ่ทรัพยส์นิ (ยกเวน้  คำ่เชำ่บำ้น)  คำ่โฆษณำและเผยแพร ่
(รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำง
วทิย ุ กระจำยเสยีง  โทรทัศน ์ โรงมหรสพ หรอืสิง่พมิพต์ำ่งๆ) 

คำ่ธรรมเนยีมตำ่งๆ  คำ่จัดท ำป้ำยประกำศ ป้ำยประชำสมัพันธ์
ตำ่ง ๆ  คำ่เบีย้ประกัน  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิคดตีำมค ำ
พพิำกษำ  คำ่ธรรมเนยีมลงทะเบยีนตำ่งๆ  หรอืคำ่จำ้งเหมำ
บรกิำรอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยประเภทนี ้ คำ่ตดิตัง้ไฟฟ้ำ คำ่
ตดิตัง้ประปำฯ   คำ่ตดิตัง้โทรศัพท ์คำ่ตดิตัง้เครือ่งรับสญัญำณ
ตำ่งๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตำม 
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)  ตำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ. 2560  

3)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564เรือ่ง รปูแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณประจ ำปีของ อปท.

คา่ใชส้อย 353,800 บาท
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรขำ้รำชกำร/พนักงำน/ลกูจำ้งประจ ำ 20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรของพนักงำนสว่น
ต ำบลตำมสทิธทิีค่วรจะไดรั้บ  
- เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกับ
กำรศกึษำของบตุรพนักงำนสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2541  แกไ้ข
เพิม่เตมิ(ฉบับที3่)  พ.ศ.2559

2)หนังสอื ที ่มท 0809.3/ว4522  ลงวนัที ่9  สงิหำคม 2559  

เรือ่งประเภทและอัตรำเงนิบ ำรงุกำรศกึษำและคำ่เลำ่เรยีน      
     

คา่ตอบแทน 20,000 บาท
เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

งบด าเนนิงาน 1,483,800 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการวนัเด็กแห่งชาต ิเชน่คา่

รบัรอง คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัสถานทีแ่ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นและ

เกีย่วขอ้ง คา่ใชจ้า่ยในการประกวดหรอืแขง่ขนั  คา่จา้งเหมาจดั

นิทรรศการ  คา่มหรสพ การแสดง  และคา่ใชจ้า่ยในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธง์านและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการจดั

งาน ฯลฯ

- เป็นไปตาม  

1) พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 

67 (6)

2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 17(27)

3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การ

จดัการแข่งขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแข่งขนักฬีาขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

4)  หนังสอื มท 0808.2/ว2873 ลงวนัที2่0 ธนัวาคม 2560 เร ือ่งซกัซอ้มแนว

ทางการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ

5) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5547 ลงวนัที ่28 กนัยายน 

2561 เร ือ่งซกัซอ้มแนวทางปฏบิตังิานตามประเพณีตามอ านาจหนา้ทีข่อง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

-  ปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566-2570 ล าดบัที ่ 8 หนา้ 73      

-   เพือ่จำ่ยเป็น คำ่ลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม   ของคณะ
ผูบ้รหิำร  สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  พนักงำนสว่น
ต ำบล  และพนักงำนจำ้ง  หรอืบคุคล คณะบคุคลทีไ่ดรั้บ
อนุญำตหรอือนุมัตใิหเ้ดนิทำงไปรำชกำรเพือ่ประชมุ  ฝึกอบรม  
อบรม  สมัมนำ  ดงูำน  หรอืไปตดิตอ่รำชกำร  
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557  

2)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิกีำรงบประมำณของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563

โครงกำรจัดงำนวนัเด็กแหง่ชำติ 7,500 บำท

-   เพือ่จำ่ยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เชน่  คำ่เบีย้เลีย้งเดนิทำง  คำ่พำหนะ  คำ่
เชำ่ทีพั่ก  คำ่บรกิำรจอดรถ  ณ  ทำ่อำกำศยำน  คำ่ผำ่นทำงดว่น
พเิศษ  คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบนิ 
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง
ไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำร
ฝึกอบรม  และกำเรขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557 

    

คำ่ลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยงบ
รำยจำ่ยอืน่ ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 20,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวนวสัดงุำนบำ้นงำนครัว 1,110,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็น
1)  อำหำรเสรมินมส ำหรับโรงเรยีนสงักัดองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่จ ำนวน  90,000 บำท เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซือ้
อำหำรเสรมิ (นม)  เงนิอดุหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสรมิ 
(นม)  ศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเขำ
สำมสบิหำบ จ ำนวน 2 แหง่ คอืศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กองคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ และศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กวดัเขำ
กระอำง 
2)  อำหำรเสรมินมส ำหรับโรงเรยีนสงักัด สพฐ.  จ ำนวน  
1,020,000  บำท เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซือ้อำหำรเสรมิ 
(นม)  เงนิอดุหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรเสรมิ (นม) ของ
โรงเรยีนสงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
(สพฐ)  จ ำนวน  3  แหง่  
-  เป็นไปตำมตำม 
1) หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564

2)หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวนัที ่
2 กรกฎำคม 2562

3) หนังสอืกระทรวงหมำดไทย ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวนัที ่
18 กรกฏำคม 2565

     

คา่วสัดุ 1,110,000 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร
สถำนศกึษำแยกเป็น
 1. เงนิอดุหนุนส ำหรับสนับสนุนคำ่จัดกำรเรยีนกำรสอนของ
ศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน 59,500 บำทเพือ่จำ่ยให ้ศนูย์
พัฒนำเด็กเล็กขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ 
จ ำนวน 2 ศนูย ์1)ศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล
เขำสำมสบิหำบ จ ำนวน 25,500 บำท  2)ศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กวดั
เขำกระอำง  จ ำนวน  34,000 บำท
2.  เงนิอดุหนุนส ำหรับสนับสนุน อำหำรกลำงวนั จ ำนวน 
226,800  บำทเพือ่จำ่ยให ้ศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กขององคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ จ ำนวน 2 ศนูย ์1)ศนูยพั์ฒนำ
เด็กเล็กองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเขำสำมสบิหำบ จ ำนวน 
102,900 บำท  2)ศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กวดัเขำกระอำง  จ ำนวน  
123,480 บำท
- เป็นไปตำม 
1) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวนัที ่
4 กรกฎำคม 2564

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวนัที ่
18 กรกฏำคม 2565 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจำ่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดำ้นกำรศกึษำของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 - 2570  ล ำดับ
ที ่ 9 หนำ้ 74 

โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 286,300 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

 แบบตัง้พืน้หรอืแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

- ขนำด 24,000 บทียี ูรำคำเครือ่งละ 40,900 บำท จ ำนวน 2 
เครือ่ง 
 เครือ่งปรับอำกำศแบบแยกสว่น
 1) ขนำดทีก่ ำหนดเป็นขนำดไมต่ ำ่กวำ่  24,000 บทียีู
 2) รำคำทีก่ ำหนดเป็นรำคำทีร่วมคำ่ตดิตัง้
 3) เครือ่งปรับอำกำศทีม่คีวำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำด
ไมเ่กนิ 40,000 บทียี ูตอ้งไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน
ผลติภัณฑอ์ตุสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร ์5
4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรับอำกำศทีป่ระกอบส ำเร็จรปูทัง้ชดุ ทัง้
หน่วยสง่ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมรอ้นจำกโรงงำนเดยีวกัน
5) มคีวำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
6) กำรจัดซือ้เครือ่งปรับอำกำศขนำดอืน่ ๆ (นอกจำกขอ้ 3) 

นอกเหนอืจำกกำรพจิำรณำดำ้นรำคำแลว้ เพือ่เป็นกำรประหยัด
พลังงำนควรพจิำรณำจัดซือ้เครือ่งปรับอำกำศทีม่คีำ่
ประสทิธภิำพพลังงำนตำมฤดกูำล (SEER) สงูกวำ่
7) กำรตดิตัง้เครือ่งปรับอำกำศ
(1) แบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอปุกรณ์ ดังนี ้สวติช ์1 ตัว ทอ่
ทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไมเ่กนิ 15 

เมตร
8) คำ่ตดิตัง้เครือ่งปรับอำกำศ
(กรณีตอ้งกำรแสดงคำ่ตดิตัง้แยกจำกรำคำเครือ่งปรับอำกำศ)

(1) ชนดิตัง้พืน้หรอืชนดิแขวน
ขนำดไมต่ ำ่กวำ่ 13,000  บทียี ู4,000 บำท
ขนำดไมต่ ำ่กวำ่ 40,000 บทียี ู5,500 บำท
(2) ชนดิตูต้ัง้พืน้
ขนำดไมต่ ำ่กวำ่ 33,000  บทียี ู5,000 บำท
ขนำดไมต่ ำ่กวำ่ 42,000 บทียี ู6,000 บำท
(3) ชนดิตดิผนัง
ขนำด 12,000 – 24,000 บทียี ู3,000 บำท
- จัดหำรำคำตำมบัญชคีรภัุณฑ ์กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 
ส ำนักงบประมำณ ฉบับเดอืนธันวำคม 2564

ครภัุณฑส์ ำนักงำน

เครือ่งปรับอำกำศแบบแยกสว่น 81,800 บำท

งบลงทนุ 81,800 บาท

คา่ครภุณัฑ์ 81,800 บาท
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รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรเปิดบำ้นวชิำกำร (โรงเรยีนบำ้นหนองหนิ) 35,000 บำท

-  เพือ่อดุหนุนใหแ้กโ่รงเรยีนบำ้นหนองหนิเป็นคำ่ใชจ้ำ่ย
ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรเปิดบำ้นวชิำกำรของโรงเรยีนบำ้นหนอง
หนิ
-  เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 
4750 ลงวนัที ่14 สงิหำคม 2563

3) หนังสอืกระทรวงหมำดไทย ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวนัที ่
18 กรกฏำคม 2565

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570   ล ำดับ
ที ่ 14 หนำ้ 80     

     

35,000 บำท

- เพือ่อดุหนุนใหแ้กโ่รงเรยีนบำ้นเขำชอ่งเป็นคำ่ใชจ้ำ่ย
ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรจัดนทิรรศกำรและคำ่ยวชิำกำร ของ
โรงเรยีนบำ้นเขำชอ่ง 
-  เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 
4750 ลงวนัที ่14 สงิหำคม 2563

3) หนังสอืกระทรวงหมำดไทย ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวนัที ่
18 กรกฏำคม 2565

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570  ล ำดับ
ที ่ 11  หนำ้ 76     

     
โครงกำรประชำรัฐรว่มใจพัฒนำเด็กไทยดำ้ยเทคโนโลย ี(โรงเรยีน
วดัเขำสำมสบิหำบ)

35,000 บำท

2,188,100 บาท

เงนิอดุหนนุ 2,188,100 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

งบเงนิอดุหนนุ

โครงกำรจัดนทิรรศกำรและคำ่ยวชิำกำร (โรงเรยีนบำ้นเขำชอ่ง)

-  เพือ่อดุหนุนใหแ้กโ่รงเรยีนวดัเขำสำมสบิหำบเป็นคำ่ใชจ้ำ่ย
ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรประชำรัฐรว่มใจพัฒนำเด็กไทยดว้ย
เทคโนโลย ีโรงเรยีนวดัเขำสำมสบิหำบ
-  เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 
4750 ลงวนัที ่14 สงิหำคม 2563

3) หนังสอืกระทรวงหมำดไทย ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวนัที ่
18 กรกฏำคม 2565

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่   พ.ศ. 2566 – 2570   

ล ำดับที ่ 13  หนำ้ 78     
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรวนัเด็กโรงเรยีนวดัเขำสำมสบิหำบ 4,500 บำท

-  เพือ่อดุหนุนโรงเรยีนบำ้นหนองหนิเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิกำร
ตำมโครงกำรวนัเด็กโรงเรยีนวดัเขำสำมสบิหำบ
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 
4750 ลงวนัที ่14 สงิหำคม 2563 

3) หนังสอืกระทรวงหมำดไทย ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวนัที ่
18 กรกฏำคม 2565

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570   ล ำดับ
ที ่ 18 หนำ้ 83  

    

-  เพือ่อดุหนุนโรงเรยีนบำ้นเขำชอ่งเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิกำรตำม
โครงกำรวนัเด็กโรงเรยีนบำ้นหนองหนิ
-  เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 
4750 ลงวนัที ่14 สงิหำคม 2563

3) หนังสอืกระทรวงหมำดไทย ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวนัที ่
18 กรกฏำคม 2565

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570   ล ำดับ
ที ่ 16 หนำ้ 81   

    

4,000 บำท

-  เพือ่อดุหนุนโรงเรยีนบำ้นเขำชอ่งเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิกำรตำม
โครงกำรวนัเด็กโรงเรยีนบำ้นเขำชอ่ง
-  เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24  มถินุำยน 2559 ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 
วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3) หนังสอืกระทรวงหมำดไทย ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวนัที ่
18 กรกฏำคม 2565

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570   ล ำดับ
ที ่ 17 หนำ้ 82    

    

โครงกำรวนัเด็กโรงเรยีนบำ้นหนองหนิ 4,000 บำท

โครงกำรวนัเด็กโรงเรยีนบำ้นเขำชอ่ง
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จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

-  เพือ่อดุหนุนใหแ้กโ่รงเรยีนทำ่มะกำปญุสริวิทิยำเป็นคำ่ใชจ้ำ่ย
ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรเปิดบำ้นวชิำกำร  
-  เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 
4750 ลงวนัที ่14 สงิหำคม 2563

3) หนังสอืกระทรวงหมำดไทย ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวนัที ่
18 กรกฏำคม 2565

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 –2570      

ล ำดับที ่ 12 หนำ้ 77      

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

โครงกำรเปิดบำ้นวชิำกำร 35,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

เงนิอดุหนนุ 35,000 บาท

2,070,600 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำ (อำหำรกลำงวนั) โรงเรยีน สงักัดส ำนักงำน
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ (สพฐ.) จ ำนวน 3 แหง่ โรงเรยีนบำ้นเขำชอ่ง
จ ำนวน  558,600 บำทโรงเรยีนบำ้นหนองหนิจ ำนวน   
865,2000 บำท และโรงเรยีนวดัเขำสำมสบิหำบจ ำนวน  
646,800 บำท  เป็นเงนิ 2,070,600 บำท  
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 
4750 ลงวนัที ่14 สงิหำคม 2563 

3) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวนัที ่
8 กรกฎำคม 2564

4) หนังสอืกระทรวงหมำดไทย ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวนัที ่
18 กรกฏำคม 2565

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่พ.ศ. 2561 – 2565    ล ำดับ
ที ่ 19  หนำ้ 89      

งานระดบัมธัยมศกึษา 35,000 บาท

อดุหนุนโครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 
(อำหำรกลำงวนั)  โรงเรยีนสงักัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 
(สพฐ.)
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำสถำนกำรณ์ฝุ่ นละอองขนำดเล็ก
 PM2.5

20,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรป้องกันและแกไ้ข
ปัญหำสถำนกำรณ์ฝุ่ นละอองขนำดเล็ก PM2.5เชน่  คำ่ป้ำย
โครงกำร  คำ่น ้ำมนเชือ้เพลงิส ำหรับฉีดพน่  คำ่สำรเคม ี และ
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ  
-  เป็นไปตำม
1)  หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่    มท  0808.2/     

ว 3842ลงวนัที ่30 มถินุำยน 2563 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรตัง้
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564ขององคก์ร
ปกครองทอ้งถิน่
2)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิงีบประมำณฯ พ.ศ. 

2541แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 - 2570 ล ำดับ
ที ่ 13 หนำ้ที ่ 97     

โครงกำรกำรป้องกันและระงับโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19)

100,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรกำรป้องกันและระงับ
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เชน่  คำ่ป้ำย
โครงกำร คำ่ชดุ PPE คำ่แอลกอฮอร ์ เจลแอลกอฮอร ์ และ
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรด ำเนนิโครงกำร 
-  เป็นไปตำม
1)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  มท  0808.2/ ว 3749 ลงวนัที ่
30 มถินุำยน 2564 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรตัง้งบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565ขององคก์รปกครอง
ทอ้งถิน่
2)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิงีบประมำณขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 - 2570 ล ำดับ
ที ่14 หนำ้ที ่ 97     

- เพือ่จำ่ยเป็นรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร เชน่ คำ่จำ้งเหมำ
บรกิำร คำ่จำ้งเหมำกำรส ำรวจขอ้มลูสนัุข/แมว คำ่จำ้งฉีดวคัซนี 
และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ    
- เป็นไปตำม
1) ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทยวำ่ที ่มท 0810.5/ว2072    

ลงวนัที ่5 กรกฎำคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรตัง้
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เงนิ
อดุหนุนท่ัวไปดำ้นสำธำรณสขุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ขอ้ 4

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยงบ
รำยจำ่ยอืน่ ๆ

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 40,000 บำท

งบด าเนนิงาน 480,000 บาท

คา่ใชส้อย 430,000 บาท

แผนงานสาธารณสขุ
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 480,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดโครงกำรรณงรงคป้์องกันโรค
ไขเ้ลอืดออกเชน่  คำ่ป้ำยโครงกำร  คำ่น ้ำมนเชือ้เพลงิส ำหรับ
ฉีดพน่  คำ่สำรเคม ี และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ  
-  เป็นไปตำม
1) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  มท  0808.2/ ว 3749 ลงวนัที ่
30 มถินุำยน 2564 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรตัง้งบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565ขององคก์รปกครอง
ทอ้งถิน่
2)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิงีบประมำณขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566-2570 ล ำดับที ่ 
11 หนำ้ที ่ 88     

โครงกำรพระรำชด ำรดิำ้นสำธำรณสขุ 160,000 บำท

โครงกำรรณรงคป้์องกันโรคไขเ้ลอืดออก 50,000 บำท

-  เพือ่จา่ยเป็นเงนิตามโครงการตามพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ ใน

การด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ การจดักจิกรรมตา่งๆ

ใหม้คีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของ พืน้ที ่

-  เป็นไปตาม

1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/

ว 1745 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2560 เร ือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการตัง้

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงนิอดุหนุนทัว่ไป

ดา้นสาธารณสขุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/

ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2560 เร ือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการ

พระราชด ารดิา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ   

3) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/

ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เร ือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการตัง้

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงนิอดุหนุนทัว่ไป

ดา้นสาธารณสขุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

- ปรากฎอยูใ่นแผนพฒันาทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 - 2570  ล าดบัที ่ 

1-8  หนา้ที ่85-87     
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์   ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ เครือ่งมอืวทิยำศำสตร ์เครือ่งวดัอณุหภมู ิ
ฯลฯ
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ส ำลแีละผำ้พันแผล ยำและเวชภัณฑ ์ถงุมอื 
หนำ้กำกอนำมัย ทรำยอะเบท น ้ำยำพน่หมอกควนั ก ำจัดยงุ  
คลอรนี  หนำ้กำกอนำมัย ชดุป้องกันเชือ้โรค (แบบใชค้รัง้เดยีว
ทิง้) ฯลฯ     
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รำยรับ-รำยจำ่ย 
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย์ 50,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิกำรจัดซือ้วคัซนีและ
อปุกรณ์
ในกำรฉีด เพือ่ป้องกันและควบคมุโรคพษิสนัุขบำ้ จ ำนวน 
1,500  ตัวๆ ละ 30 บำท  โดยจัดสรรตำมจ ำนวนประชำกรณ์
สนัุข/แมว  ทัง้ทีม่เีจำ้ของและไมม่เีจำ้ของจำกกำรส ำรวจของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีส่ง่หลักฐำนกำรส ำรวจใหก้รม
สง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่
-  เป็นไปตำม
1)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  มท  0808.2/ ว 3749 ลงวนัที ่
30 มถินุำยน 2564 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรตัง้งบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565ขององคก์รปกครอง
ทอ้งถิน่
2)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิงีบประมำณขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 - 2570  ล ำดับ
ที ่9 หนำ้ที ่ 87"     

คา่วสัดุ 50,000 บาท

โครงกำรสตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภัย  จำกโรคพษิสนัุขบำ้ตำม 60,000 บำท
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รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรขำ้รำชกำร/พนักงำน/ลกูจำ้งประจ ำ 3,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรของพนักงำนสว่น
ต ำบลตำมสทิธทิีค่วรจะไดรั้บ  
- เป็นไปตำม
1)    ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกับ
กำรศกึษำบตุรของพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2563

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รำงวลัประจ ำปี)ส ำหรับพนักงำนสว่นทอ้งถิน่
-  เป็นไปตำม 
1)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
แกพ่นักงำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

คา่ตอบแทน 33,800 บาท

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

30,800 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำน   และจำ่ยเป็นคำ่เป็นเงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปี  แกนั่กพัฒนำชมุชน จ ำนวน 12 เดอืน  
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

งบด าเนนิงาน 33,800 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 367,000 บาท
เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 367,000 บำท

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 400,800 บาท

งบบคุลากร 367,000 บาท

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวนโครงกำรขอรับเงนิอดุหนุนกำรบรหิำรอ ำนวยกำรศนูยป์ฏบิัตกิำร
รว่มในกำรชว่ยเหลอืประชำชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ระดับอ ำเภอ ของอ ำเภอทำ่มะกำ

25,000 บำท

-  เพือ่อดุหนุน อปท. ตำมโครงกำรขอรับเงนิอดุหนุนกำรบรหิำร
อ ำนวยกำรศนูยป์ฏบิัตกิำรรว่มในกำรชว่ยเหลอืประชำชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดับอ ำเภอ ของอ ำเภอทำ่มะกำ 
-  เป็นไปตำม
   1.  ดว่นทีส่ดุ ที ่กจ 78101/499 ลงวนัที ่ 23 มถินุำยน 2565 

เรือ่งขอใหต้ัง้งบประมำณเงนิอดุหนุนโครงกำรขอรับเงนิอดุหนุน
กำรบรหิำรอ ำนวยกำรศนูยป์ฏบิัตกิำรรว่มในกำรชว่ยเหลอื
ประชำชนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดับอ ำเภอ ของ
อ ำเภอทำ่มะกำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

- ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570  ล ำดับ
ที ่1  หนำ้  89     

เงนิอดุหนนุ 25,000 บาท
เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 25,000 บาท

งบเงนิอดุหนนุ 25,000 บาท
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รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่เย็บหนังสอืหรอืเขำ้ปก
หนังสอื  คำ่ซกัฟอก  คำ่ก ำจัดสิง่ปฏกิลู  คำ่ระวำงบรรทกุ        
คำ่เชำ่ทรัพยส์นิ (ยกเวน้  คำ่เชำ่บำ้น)  คำ่โฆษณำและเผยแพร ่
(รำยจำ่ยเกีย่วกับกำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำง
วทิย ุ กระจำยเสยีง  โทรทัศน ์ โรงมหรสพ หรอืสิง่พมิพต์ำ่งๆ) 

คำ่ธรรมเนยีมตำ่งๆ  คำ่จัดท ำป้ำยประกำศ ป้ำยประชำสมัพันธ์
ตำ่ง ๆ  คำ่เบีย้ประกัน  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิคดตีำมค ำ
พพิำกษำ  คำ่ธรรมเนยีมลงทะเบยีนตำ่งๆ  หรอืคำ่จำ้งเหมำ
บรกิำรอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยประเภทนี ้ คำ่ตดิตัง้ไฟฟ้ำ คำ่
ตดิตัง้ประปำฯ   คำ่ตดิตัง้โทรศัพท ์คำ่ตดิตัง้เครือ่งรับสญัญำณ
ตำ่งๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตำม 
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)  ตำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ. 2560  

3)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564เรือ่ง รปูแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณประจ ำปีของ อปท.

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 80,000 บำท

งบด าเนนิงาน 130,000 บาท

คา่ใชส้อย 130,000 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิเพือ่ใหส้ำมำรถ
ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้คำ่สิง่ของและ
คำ่แรงงำน  ใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย  สว่นกรณีทีอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้ ำเนนิกำรซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิเอง
ใหป้ฏบิัต ิ ดังนี ้                          
(1)  คำ่จำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย
(2)  คำ่สิง่ของทีซ่ ือ้มำใชใ้นกำรบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหจ้ำ่ยจำก
คำ่วสัดุ
(3)  คำ่แรงงำนบคุคลที ่อปท.จำ้งเป็นกำรชัว่ครำว ในลักษณะ
มใิชแ่จง้เหมำแรงงำนใหเ้บกิจำ่ยในรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่
บรกิำร
- เป็นไปตำม
1) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว1095 

ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564  

2) พระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ 
พ.ศ. 2560     

งานไฟฟ้าและประปา 561,000 บาท

คา่ใชส้อย 20,000 บาท
คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 20,000 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 20,000 บาท

งบด าเนนิงาน 20,000 บาท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ หมูท่ี ่2 71,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อดุหนุนขยำยเขตไฟฟ้ำ 1 เฟส ยำวรวม 120 

เมตร ตำมทีไ่ฟฟ้ำก ำหนด
- เป็นไปตำม หนังสอืกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคทำ่มะกำ ที ่มท 
5310.32/กฟอ.ทมก.25591 ลว. 2 สงิหำคม 2565

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ หมูท่ี ่1 138,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อดุหนุนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมูท่ี ่1 จ ำนวน 2 จดุ  
จดุที ่1  ปักเสำคอนกรตี ขนำด 9 เมตร จ ำนวน 12 ตน้ พำดสำย
แรงต ำ่ จ ำนวน 2 เสน้ ระยะทำง 500 เมตร  จดุที ่2ปักเสำ
คอนกรตี ขนำด 9 เมตร จ ำนวน 3 ตน้ พำดสำยแรงต ำ่ จ ำนวน 2 
เสน้ ระยะทำง 40 เมตร   ตำมทีไ่ฟฟ้ำก ำหนด
- เป็นไปตำม หนังสอืกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอทำ่มว่ง ที ่
มท 5310.32/ทมง28192ลว. 2 สงิหำคม 2565 และหนังสอืกำร
ไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอทำ่มว่ง ที ่มท 5310.32/ทมง28193 

ลว. 2 สงิหำคม

เงนิอดุหนนุ 431,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิเพือ่ใหส้ำมำรถ
ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้คำ่สิง่ของและ
คำ่แรงงำน  ใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย  สว่นกรณีทีอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้ ำเนนิกำรซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิเอง
ใหป้ฏบิัต ิ ดังนี ้                          
(1)  คำ่จำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย
(2)  คำ่สิง่ของทีซ่ ือ้มำใชใ้นกำรบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหจ้ำ่ยจำก
คำ่วสัดุ
(3)  คำ่แรงงำนบคุคลที ่อปท.จำ้งเป็นกำรชัว่ครำว ในลักษณะ
มใิชแ่จง้เหมำแรงงำนใหเ้บกิจำ่ยในรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่
บรกิำร
- เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2) พระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ 
พ.ศ. 2560

งบเงนิอดุหนนุ 431,000 บาท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 50,000 บำท

88



จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ หมูท่ี ่8 133,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อดุหนุนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมูท่ี ่1 จ ำนวน 2 จดุ  
จดุที ่1  ปักเสำคอนกรตี ขนำด 9 เมตร จ ำนวน 8 ตน้ พำดสำย
แรงต ำ่ จ ำนวน 2 เสน้ ระยะทำง 290 เมตร  จดุที ่2ปักเสำ
คอนกรตี ขนำด 9 เมตร จ ำนวน 3 ตน้ พำดสำยแรงต ำ่ จ ำนวน 2 
เสน้ ระยะทำง 120 เมตร   ตำมทีไ่ฟฟ้ำก ำหนด
- เป็นไปตำม หนังสอืกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอทำ่มว่ง ที ่
มท 5310.32/ทมง28194ลว. 2 สงิหำคม 2565 และหนังสอืกำร
ไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอทำ่มว่ง ที ่มท 5310.32/ทมง28196 

ลว. 2 สงิหำคม  2565

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ หมูท่ี ่6 89,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อดุหนุนขยำยเขตไฟฟ้ำ หมูท่ี ่1 จ ำนวน 2 จดุ  
จดุที ่1  ปักเสำคอนกรตี ขนำด 9 เมตร จ ำนวน 2 ตน้ พำดสำย
แรงต ำ่ จ ำนวน 2 เสน้ ระยะทำง 85เมตร  จดุที ่2ปักเสำ
คอนกรตี ขนำด 9 เมตร จ ำนวน 5 ตน้ พำดสำยแรงต ำ่ จ ำนวน 2 
เสน้ ระยะทำง 118 เมตร   ตำมทีไ่ฟฟ้ำก ำหนด
- เป็นไปตำม หนังสอืกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอทำ่มว่ง ที ่
มท 5310.32/ทมง28191ลว. 2 สงิหำคม 2565 และหนังสอืกำร
ไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอทำ่มว่ง ที ่มท 5310.32/ทมง28195 

ลว. 2 สงิหำคม 2565
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวนโครงกำร เดนิ-วิง่ เพือ่สขุภำพ 10,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำร เดนิ-วิง่ เพือ่
สขุภำพ โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย   คำ่รับรองผูท้ีเ่ชญิมำ
รว่มงำนและผูม้ำรว่มประกอบกจิกรรมตำมวตัถปุระสงค ์ ไดแ้ก ่
คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ไมม่ี
แอลกอฮอล ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับสถำนที ่  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ที่
จ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก ่  คำ่ป้ำยไวนลิ   คำ่ประชำสมัพันธ ์ 
คำ่สถำนทีจั่ดงำน  คำ่เชำ่หรอืคำ่บ ำรงุ คำ่เชำ่หรอืคำ่บรกิำรวสัดุ
อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมคำ่ตดิตัง้และคำ่รือ้ถอน เชน่ 
เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครือ่งเสยีง เตน้ท ์เวท ี คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ประกวดหรอืแขง่ขนั ไดแ้ก ่คำ่ตอบแทนกรรมกำรตัดสนิ คำ่โล ่
หรอืถว้ยรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรอืกำรแขง่ขนัเป็น
กำรประกำศเกยีรตคิณุ เงนิหรอืของรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำร
ประกวดหรอืแขง่ขนั คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งใน
กำรจัดงำน 
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบับที ่7  พ.ศ. 2562 

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542         3) ระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดงำน กำร
จัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักฬีำ
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570       

ล ำดับที ่4 หนำ้ 92     

คา่ใชส้อย 200,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยงบ
รำยจำ่ยอืน่ ๆ

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน 205,000 บาท

งบด าเนนิงาน 200,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรจัดงำนวนั
คลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกกำธิ
เบศร มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำชบรมนำถบพติร วนัชำต ิและ
วนัพอ่แหง่ชำต ิ โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ยพธิทีำง
ศำสนำ  คำ่รับรองผูท้ีเ่ชญิมำรว่มงำนและผูม้ำรว่มประกอบ
กจิกรรมตำมวตัถปุระสงค ์ ไดแ้ก ่คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  
คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับ
สถำนที ่  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก ่  คำ่ป้ำย
ไวนลิ   คำ่ประชำสมัพันธ ์ คำ่สถำนทีจั่ดงำน  คำ่เชำ่หรอืคำ่
บ ำรงุ คำ่เชำ่หรอืคำ่บรกิำรวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดงำน 
รวมคำ่ตดิตัง้และคำ่รือ้ถอน เชน่ เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครือ่งเสยีง 
เตน้ท ์เวท ี คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประกวดหรอืแขง่ขนั ไดแ้ก ่
คำ่ตอบแทนกรรมกำรตัดสนิ คำ่โล ่หรอืถว้ยรำงวลัทีม่อบใหผู้ ้
ชนะกำรประกวดหรอืกำรแขง่ขนัเป็นกำรประกำศเกยีรตคิณุ เงนิ
หรอืของรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรอืแขง่ขนั 
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งในกำรจัดงำน 
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562     2) 

พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557            -  ปรำกฏ
อยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570 ล ำดับที ่10 

หนำ้  96

โครงกำรจัดงำนวนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดช
มหำรำช บรมนำถบพติร วนัชำต ิและวนัพอ่แหง่ชำติ

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำรเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีงระดับหมูบ่ำ้น  โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ย
เกีย่วกับกำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนทีอ่บรม คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิี
เปิดและปิดกำรฝึกอบรม  คำ่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์ คำ่
ประกำศนยีบัตร  คำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่พมิพเ์อกสำรและสิง่พมิพ ์ 
คำ่หนังสอืส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ตดิตอ่สือ่สำร  คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม         คำ่
กระเป๋ำหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  
คำ่ของสมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่
สมนำคณุวทิยำกร  คำ่อำหำร  คำ่ยำนพำหนะ    คำ่ป้ำย
โครงกำร  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร  
- เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557       -  ปรำกฏอยู่
ในแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 - 2570 ล ำดับที ่1  หนำ้ 296 

   

โครงกำรกำรเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงระดับหมูบ่ำ้น 20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรจัดงำนวนั
เฉลมิพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้ฯพระบรมรำชนิ ี โดยมี
คำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ยพธิทีำงศำสนำ  คำ่รับรองผูท้ี่
เชญิมำรว่มงำนและผูม้ำรว่มประกอบกจิกรรมตำมวตัถปุระสงค ์ 
ไดแ้ก ่คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ไมม่ี
แอลกอฮอล ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับสถำนที ่  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ที่
จ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก ่  คำ่ป้ำยไวนลิ   คำ่ประชำสมัพันธ ์ 
คำ่สถำนทีจั่ดงำน  คำ่เชำ่หรอืคำ่บ ำรงุ คำ่เชำ่หรอืคำ่บรกิำรวสัดุ
อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมคำ่ตดิตัง้และคำ่รือ้ถอน เชน่ 
เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครือ่งเสยีง เตน้ท ์เวท ี คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ประกวดหรอืแขง่ขนั ไดแ้ก ่คำ่ตอบแทนกรรมกำรตัดสนิ คำ่โล ่
หรอืถว้ยรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรอืกำรแขง่ขนัเป็น
กำรประกำศเกยีรตคิณุ เงนิหรอืของรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำร
ประกวดหรอืแขง่ขนั คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งใน
กำรจัดงำน 

โครงกำรจัดงำนวนัเฉลมิพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้ฯพระ
บรมรำชนิี

20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรจัดงำนวนั
คลำ้ยวนัสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร มหำ
ภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร  โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ย
ประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ยพธิทีำงศำสนำ  คำ่รับรองผูท้ีเ่ชญิมำ
รว่มงำนและผูม้ำรว่มประกอบกจิกรรมตำมวตัถปุระสงค ์ ไดแ้ก ่
คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ไมม่ี
แอลกอฮอล ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับสถำนที ่  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ที่
จ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก ่ คำ่ป้ำยไวนลิ   คำ่
ประชำสมัพันธ ์        คำ่สถำนทีจั่ดงำน  คำ่เชำ่หรอืคำ่บ ำรงุ คำ่
เชำ่หรอืคำ่บรกิำรวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมคำ่
ตดิตัง้และคำ่รือ้ถอน    เชน่ เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครือ่งเสยีง 
เตน้ท ์เวท ี คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประกวดหรอืแขง่ขนั ไดแ้ก ่
คำ่ตอบแทนกรรมกำรตัดสนิ คำ่โล ่หรอืถว้ยรำงวลัทีม่อบใหผู้ ้
ชนะกำรประกวดหรอืกำรแขง่ขนัเป็นกำรประกำศเกยีรตคิณุ เงนิ
หรอืของรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรอืแขง่ขนั 
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งในกำรจัดงำน 
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำร
แขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570   ล ำดับ
ที ่9  หนำ้  95     

     

     

โครงกำรจัดงำนวนัคลำ้ยวนัสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร

20,000 บำท
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จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรจัดงำนวนั
เฉลมิพระชนมพรรษำสมเด็จพระบรมรำชชนนพัีนปีหลวงและวนั
แมแ่หง่ชำต ิ โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ยพธิทีำง
ศำสนำ  คำ่รับรองผูท้ีเ่ชญิมำรว่มงำนและผูม้ำรว่มประกอบ
กจิกรรมตำมวตัถปุระสงค ์ ไดแ้ก ่คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  
คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับ
สถำนที ่  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก ่  คำ่ป้ำย
ไวนลิ   คำ่ประชำสมัพันธ ์ คำ่สถำนทีจั่ดงำน  คำ่เชำ่หรอืคำ่
บ ำรงุ คำ่เชำ่หรอืคำ่บรกิำรวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดงำน 
รวมคำ่ตดิตัง้และคำ่รือ้ถอน เชน่ เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครือ่งเสยีง 
เตน้ท ์เวท ี คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประกวดหรอืแขง่ขนั ไดแ้ก ่
คำ่ตอบแทนกรรมกำรตัดสนิ คำ่โล ่หรอืถว้ยรำงวลัทีม่อบใหผู้ ้
ชนะกำรประกวดหรอืกำรแขง่ขนัเป็นกำรประกำศเกยีรตคิณุ เงนิ
หรอืของรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรอืแขง่ขนั 
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งในกำรจัดงำน 
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำร
แขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่พ.ศ. 2566 – 2570 ล ำดับที ่
8  หนำ้  95

โครงกำรจัดงำนวนัเฉลมิพระชนมพรรษำสมเด็จพระบรมรำชชนนี
พันปีหลวงและวนัแมแ่หง่ชำติ

20,000 บำท

- เป็นไปตำม 

1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำร
แขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570 ล ำดับ
ที ่11  หนำ้ 96     
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จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรจัดงำนวนั
เฉลมิพระชนมพรรษำสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรม
หำวชริำลงกร พระวชริเกลำ้เจำ้อยูห่ัว โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ย
ประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ยพธิทีำงศำสนำ  คำ่รับรองผูท้ีเ่ชญิมำ
รว่มงำนและผูม้ำรว่มประกอบกจิกรรมตำมวตัถปุระสงค ์ ไดแ้ก ่
คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ไมม่ี
แอลกอฮอล ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับสถำนที ่  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ที่
จ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก ่  คำ่ป้ำยไวนลิ   คำ่ประชำสมัพันธ ์ 
คำ่สถำนทีจั่ดงำน  คำ่เชำ่หรอืคำ่บ ำรงุ คำ่เชำ่หรอืคำ่บรกิำรวสัดุ
อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมคำ่ตดิตัง้และคำ่รือ้ถอน เชน่ 
เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครือ่งเสยีง เตน้ท ์เวท ี คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ประกวดหรอืแขง่ขนั ไดแ้ก ่คำ่ตอบแทนกรรมกำรตัดสนิ คำ่โล ่
หรอืถว้ยรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรอืกำรแขง่ขนัเป็น
กำรประกำศเกยีรตคิณุ เงนิหรอืของรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำร
ประกวดหรอืแขง่ขนั คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งใน
กำรจัดงำน 
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำร
แขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570 ล ำดับ
ที ่7 หนำ้  95 

โครงกำรจัดงำนวนัเฉลมิพระชนมพรรษำสมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกร พระวชริเกลำ้เจำ้อยูห่ัว

20,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำรอบรมและรณรงค์
ป้องกันแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ ทัง้ในสว่นทีอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ด ำเนนิกำรเองหรอือดุหนุนหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งใน
ลักษณะบรูณำกำร  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ กำรสรำ้งภมูคิุม้กันยำ
เสพตดิในเด็กและเยำวชนนอกสถำนศกึษำ ประกอบแผนประชำ
รัฐรว่มใจ ปลอดภัยยำเสพตดิ พ.ศ. 2561 โดยค ำนงึถงึ
สถำนกำรณ์คลัง  โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ย
เกีย่วกับกำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนทีอ่บรม  คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิี
เปิดและปิดกำรฝึกอบรม  คำ่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  และอปุกรณ์  
คำ่ประกำศนยีบัตร  คำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่พมิพเ์อกสำรและ
สิง่พมิพ ์ คำ่หนังสอืส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  คำ่ใชจ้ำ่ยใน
กำรตดิตอ่สือ่สำร  คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรฝึกอบรม  คำ่
กระเป๋ำหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  
คำ่ของสมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่
สมนำคณุวทิยำกร  คำ่อำหำร  คำ่ยำนพำหนะ  คำ่ป้ำย
โครงกำร  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร  
- เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่น

โครงกำรฝึกอบรมและรณรงคป้์องกันแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรปลกูป่ำเฉลมิ
พระเกยีรต ิ โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย   คำ่รับรองผูท้ีเ่ชญิมำ
รว่มงำนและผูม้ำรว่มประกอบกจิกรรมตำมวตัถปุระสงค ์ ไดแ้ก ่
คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ไมม่ี
แอลกอฮอล ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับสถำนที ่  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ที่
จ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก ่  คำ่ป้ำยไวนลิ   คำ่ประชำสมัพันธ ์ 
คำ่สถำนทีจั่ดงำน  คำ่เชำ่หรอืคำ่บ ำรงุ คำ่เชำ่หรอืคำ่บรกิำรวสัดุ
อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมคำ่ตดิตัง้และคำ่รือ้ถอน เชน่ 
เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครือ่งเสยีง เตน้ท ์เวท ี คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ประกวดหรอืแขง่ขนั ไดแ้ก ่คำ่ตอบแทนกรรมกำรตัดสนิ คำ่โล ่
หรอืถว้ยรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรอืกำรแขง่ขนัเป็น
กำรประกำศเกยีรตคิณุ คำ่ใช ้

จำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งในกำรจัดงำน 
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำร
แขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570  ล ำดับ
ที ่2 หนำ้ 101     

โครงกำรปลกูป่ำเฉลมิพระเกยีรติ 30,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

-  เพือ่อดุหนุนใหแ้กเ่หลำ่กำชำดจังหวดักำญจนุร ี ชว่ยเหลอื
ประชำชนผูย้ำกไร ้ ผูด้อ้ยโอกำสทีม่คีวำมเป็นอยูข่ดัสน
ผูป้ระสบภัย และอทุกภัย
-  เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24  มถินุำยน 2559 ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 
วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3)  หนังสอื ส ำนักงำนเหลำ่กำชำดจังหวดักำญจนบรุ ี ที ่
ลช.กจ.ว 110/2565 ลงวนัที ่ 18 กรกฎำคม 2565

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570 ล ำดับ
ที ่5 หนำ้ 93  

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

โครงกำรด ำเนนิงำนตำมภำรกจิของเหลำ่กำชำดจังหวดักำญจนบรุี 5,000 บำท

งบเงนิอดุหนนุ 5,000 บาท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิโครงกำรอบรมสรำ้งเสรมิ
ควำมรูเ้กีย่วกับเศรษฐกจิชมุชน  โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  
คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับกำรใชแ้ละกำรตกแตง่สถำนทีอ่บรม  
คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิเีปิดและปิดกำรฝึกอบรม  คำ่วสัด ุ เครือ่งเขยีน  
และอปุกรณ์  คำ่ประกำศนยีบัตร  คำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่พมิพ์
เอกสำรและสิง่พมิพ ์ คำ่หนังสอืส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตดิตอ่สือ่สำร  คำ่เชำ่อปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำร
ฝึกอบรม  คำ่กระเป๋ำหรอืสิง่ทีใ่ชบ้รรจเุอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับ
กำรฝึกอบรม  คำ่ของสมนำคณุในกำรดงูำน  คำ่อำหำรวำ่งและ
เครือ่งดืม่  คำ่สมนำคณุวทิยำกร  คำ่อำหำร  คำ่ยำนพำหนะ  คำ่
ป้ำยโครงกำร  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็นในกำรอบรมส ำหรับกำร
จัดท ำโครงกำร  
- เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570  ล ำดับ
ที ่2 หนำ้ 296     

เงนิอดุหนนุ 5,000 บาท

โครงกำรอบรมสรำ้งเสรมิควำมรูเ้กีย่วกับเศรษฐกจิชมุชน 20,000 บำท

ต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

4) หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมำก ที ่มท 

0816.5/ว 2726 ลงวนัที ่4 ธันวำคม 2560 เรือ่ง  กำรขบัเคลือ่น
กำรสรำ้งภมูคิุม้กันยำเสพตดิในเด็กและเยำวชนนอกสถำนศกึษำ
-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570  ล ำดับ
ที ่1 หนำ้ 91     
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรกฬีำตำ้นยำ
เสพตดิประจ ำต ำบลเขำสำมสบิหำบ  โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ย
ประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ยพธิทีำงศำสนำ  คำ่รับรองผูท้ีเ่ชญิมำ
รว่มงำนและผูม้ำรว่มประกอบกจิกรรมตำมวตัถปุระสงค ์ ไดแ้ก ่
คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ไมม่ี
แอลกอฮอล ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับสถำนที ่  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ที่
จ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก ่  คำ่ป้ำยไวนลิ   คำ่ประชำสมัพันธ ์ 
คำ่สถำนทีจั่ดงำน  คำ่เชำ่หรอืคำ่บ ำรงุ คำ่เชำ่หรอืคำ่บรกิำรวสัดุ
อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมคำ่ตดิตัง้และคำ่รือ้ถอน เชน่ 
เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครือ่งเสยีง เตน้ท ์เวท ี คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ประกวดหรอืแขง่ขนั ไดแ้ก ่คำ่ตอบแทนกรรมกำรตัดสนิ คำ่โล ่
หรอืถว้ยรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรอืกำรแขง่ขนัเป็น
กำรประกำศเกยีรตคิณุ เงนิหรอืของรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำร
ประกวดหรอืแขง่ขนั คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งใน
กำรจัดงำน 
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำร
แขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

4) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนของอปท. พ.ศ. 2562

5) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3749  ลง
วนัที ่30  มถินุำยน 2564 

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570     

ล ำดับที ่1 หนำ้  99 

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยงบ
รำยจำ่ยอืน่ ๆ

โครงกำรกฬีำตำ้นยำเสพตดิ ประจ ำต ำบลเขำสำมสบิหำบ 50,000 บำท

งบด าเนนิงาน 80,000 บาท

คา่ใชส้อย 50,000 บาท

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ
งานกฬีาและนนัทนาการ 330,000 บาท
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รวม
จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุฬีำ  รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ส ิง่ของทีม่ี
ลักษณะโดยสภำพไมค่งทนถำวร  หรอืตำมปกตมิอีำยกุำรใช ้

งำนไมย่นืนำน  สิน้เปลอืง  หมดไป  หรอืเปลีย่นสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสัน้  รวมถงึรำยจำ่ยดังตอ่ไปนี้
1. รำยจำ่ยเพือ่ประกอบ  ดัดแปลง   ตอ่เตมิ  หรอืปรับปรงุวสัด ุ 
2. รำยจำ่ยเพือ่จัดหำสิง่ของทีใ่ชใ้นกำรซอ่มแซมบ ำรงุรักษำ
ทรัพยส์นิใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกต ิ  
3. รำยจำ่ยทีต่อ้งช ำระพรอ้มกับคำ่วสัด ุ เชน่ คำ่ขนสง่  คำ่ภำษี  
คำ่ประกันภัย  คำ่ตดิตัง้  เป็นตน้
โดยจำ่ยเป็นคำ่วสัดกุฬีำ ดังนี ้ 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้  เปตอง เสำตำขำ่ยกฬีำ กระดำนแสดงผล 
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิดังนี ้ตำขำ่ยกฬีำ  ลกูฟตุบอล  ลกูฟตุซอล  ลกู
วอลเลยบ์อล นกหวดี ฯลฯ
(3) ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ ำหรับกำร
ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหค้นืสภำพดังเดมิทีม่ลีักษณะ
เป็นกำรซอ่มบ ำรงุปกตหิรอืคำ่ซอ่มกลำง
- เป็นไปตำม 
1)  พระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

2)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณประจ ำปีของ อปท.

30,000 บาท
วสัดกุฬีำ 30,000 บำท
คา่วสัดุ
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รวม

รวม

จ ำนวนโครงกำรขอรับเงนิอดุหนุนกำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำแหง่ชำต ิครัง้ที ่ 250,000 บำท

-  เพือ่อดุหนุนใหแ้กค่ณะกรรมกำรกฬีำจังหวดักำญจนบรุ ีเพือ่
สนับสนุนกำรด ำเนนิกำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำแหง่ชำต ิครัง้ที ่48 

"กำญจนบรุเีกมส"์ และกำรแขง่ขนักฬีำคนพกิำรแหง่ชำต ิครัง้ที ่
38 "กำญจนกิำเกมส"์

- เป็นไปตำม
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

2) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ดว่นมำก ที ่มท 0808.2/ว 
3616  ลงวนัที ่24  มถินุำยน 2559 ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 
วำ่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

3) หนังสอื ศำลำกลำงจังหวดักำญจนบรุ ีที ่กจ.0023.3/ว
12159 ลงวนัที ่20 กรกฎำคม 2565

เงนิอดุหนนุ 250,000 บาท
เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

งบเงนิอดุหนนุ 250,000 บาท
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวนโครงกำรประเพณีสงกรำนตป์ระจ ำต ำบลเขำสำมสบิหำบ 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรประเพณี
สงกรำนต ์ โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ยพธิทีำง
ศำสนำ  คำ่รับรองผูท้ีเ่ชญิมำรว่มงำนและผูม้ำรว่มประกอบ
กจิกรรมตำมวตัถปุระสงค ์ ไดแ้ก ่คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  
คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับ
สถำนที ่  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก ่  คำ่
สถำนทีจั่ดงำน  คำ่เชำ่หรอืคำ่บ ำรงุ คำ่เชำ่หรอืคำ่บรกิำรวสัดุ
อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมคำ่ตดิตัง้และคำ่รือ้ถอน เชน่ 
เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครือ่งเสยีง เตน้ท ์เวท ี คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ประกวดหรอืแขง่ขนั ไดแ้ก ่คำ่ตอบแทนกรรมกำรตัดสนิ คำ่โล ่
หรอืถว้ยรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรอืกำรแขง่ขนัเป็น
กำรประกำศเกยีรตคิณุ เงนิหรอืของรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำร
ประกวดหรอืแขง่ขนั คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งใน
กำรจัดงำน 
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย'อ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำร
แขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

4)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่
28 กันยำยน 2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงปฏบิัตงิำนตำม
ประเพณีตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
5)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0808.2/ว 1289 ลงวนัที ่
26 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง ซกัซอ้มกำรจัดงำนประเพณีวนั
สงกรำนตข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
   -  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่  พ.ศ. 2566 – 2570     

ล ำดับที ่1 หนำ้ 294

คา่ใชส้อย 30,000 บาท

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยงบ
รำยจำ่ยอืน่ ๆ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 30,000 บาท

งบด าเนนิงาน 30,000 บาท
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จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรประเพณีแห่
เทยีนเขำ้พรรษำ  โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยประกอบดว้ย  คำ่ใชจ้ำ่ยพธิี
ทำงศำสนำ  คำ่รับรองผูท้ีเ่ชญิมำรว่มงำนและผูม้ำรว่มประกอบ
กจิกรรมตำมวตัถปุระสงค ์ ไดแ้ก ่คำ่อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่  
คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์ คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกับ
สถำนที ่  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก ่คำ่
ตกแตง่รถรว่มขบวนแห ่ คำ่สถำนทีจั่ดงำน  คำ่เชำ่หรอืคำ่บ ำรงุ 
คำ่เชำ่หรอืคำ่บรกิำรวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมคำ่
ตดิตัง้และคำ่รือ้ถอน เชน่ เครือ่งโปรเจคเตอร ์เครือ่งเสยีง เตน้ท ์
เวท ี คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประกวดหรอืแขง่ขนั ไดแ้ก ่คำ่ตอบแทน
กรรมกำรตัดสนิ คำ่โล ่หรอืถว้ยรำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำร
ประกวดหรอืกำรแขง่ขนัเป็นกำรประกำศเกยีรตคิณุ เงนิหรอืของ
รำงวลัทีม่อบใหผู้ช้นะกำรประกวดหรอืแขง่ขนั คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ    
ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งในกำรจัดงำน 
- เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552 

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำย'อ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

3) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
จัดงำน กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำและกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่มกำร
แขง่ขนักฬีำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

4)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวนัที ่
28 กันยำยน 2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงปฏบิัตงิำนตำม
ประเพณีตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
5)  หนังสอืกระทรวงมหำดไทย ที ่มท0808.2/ว 1289 ลงวนัที ่
26 กมุภำพันธ ์2562 เรือ่ง ซกัซอ้มกำรจัดงำนประเพณีวนั
สงกรำนตข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566 – 2570  ล ำดับที ่
2   หนำ้ 294

โครงกำรแหเ่ทยีนเขำ้พรรษำประจ ำต ำบลเขำสำมสบิหำบ 10,000 บำท
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รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง 510,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนักงำนจำ้ง  และเงนิปรับปรงุ
คำ่ตอบแทนใหแ้กใ่หแ้กพ่นักงำนจำ้งตำมภำรกจิ    1 อัตรำ   
และพนักงำนจำ้งท่ัวไป  3 อัตรำ  จ ำนวน  12  เดอืน     
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนกองชำ่ง 
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

3)  ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบคุคลสว่น
ทอ้งถิน่ เรือ่งก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบรหิำรงำนบคุคลสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบับที ่10)

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 15,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ  ใหแ้กพ่นักงำนกองชำ่ง
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

เงนิเดอืนขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ 1,140,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงำน   และจำ่ยเป็นคำ่เป็นเงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืนประจ ำปี  แกพ่นักงำนกองชำ่ง จ ำนวน   3 
อัตรำ    จ ำนวน 12 เดอืน  
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558

งบบคุลากร 1,761,000 บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,761,000 บาท

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 2,543,500 บาท
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน
คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริำชกำรอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

200,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอนแทนแกผู่ม้ำปฏบิัตริำชกำรอันเป็น
ประโยชนแ์กอ่งคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลตำมทีไ่ดรั้บมอบหมำย ,
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ประโยชนต์อนแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ และ
คำ่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมกำรทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนวนัิย  คำ่ตอบแทน
เจำ้หนำ้ทีใ่นกำรเลอืกตัง้ เงนิรำงวลั ฯลฯ
-  เป็นไปตำม 
1)ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยกำรก ำหนดเงนิประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
แกพ่นักงำนสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจำ่ยอืน่ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

2) หนังสอืส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0809.3/ว 27 ลงวนัที ่28 ธันวำคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง
ปฏบิัตเิกีย่วกับหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรก ำหนดประโยชน์
ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอันมลีักษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปี
3) พระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ  พ.ศ. 2560 

4) หนังสอืกระทรวงกำรคลัง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 156   

ลงวนัที ่19 กันยำยน 2560 เรือ่ง หลักเกณฑก์ำรเบกิ
คำ่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมกำร 
5) หนังสอืกรมดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวนัที ่26 

กันยำยน พ.ศ.2560 เรือ่งแจง้หลักกำรเบกิคำ่ตอบแทนบคุคล
หรอืคณะกรรมกำร

งบด าเนนิงาน 775,000 บาท

คา่ตอบแทน 270,000 บาท

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้ง 36,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนักงำนจำ้งกองชำ่ง  ใหแ้ก่
พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ    1 อัตรำ   และพนักงำนจำ้งท่ัวไป  3 
อัตรำ  จ ำนวน  12  เดอืน      
-  เป็นไปตำม
1)  พระรำชบัญญัตริะเบยีบงำนบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2)  หนังสอืส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวนัที ่30 ธันวำคม 2558
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน
-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร  คำ่เย็บหนังสอืหรอืเขำ้ปก
หนังสอื คำ่ซกัฟอก คำ่ก ำจัดสิง่ปฏกิลู คำ่ระวำงบรรทกุ คำ่เชำ่
ทรัพยส์นิ (ยกเวน้คำ่เชำ่บำ้น)คำ่โฆษณำและเผยแพร ่(รำยจำ่ย
เกีย่วกับกำรจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพรข่ำ่วทำงวทิย ุ กระจำย
เสยีง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรอืสิง่พมิพต์ำ่งๆ) คำ่ธรรมเนยีม
ตำ่งๆ  คำ่จัดท ำป้ำยประกำศ ป้ำยประชำสมัพันธต์ำ่ง ๆ คำ่เบีย้
ประกัน คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิคดตีำมค ำพพิำกษำ 
คำ่ธรรมเนยีมลงทะเบยีนตำ่งๆ คำ่จำ้งเหมำบรกิำร
บคุคลภำยนอก หรอืคำ่จำ้งเหมำบรกิำรอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ลักษณะ
รำยจำ่ยประเภทนี ้ คำ่ตดิตัง้ไฟฟ้ำ คำ่ตดิตัง้ประปำฯ คำ่ตดิตัง้
โทรศัพท ์คำ่ตดิตัง้เครือ่งรับสญัญำณตำ่งๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2) ตำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560  

3) หนังสอืกระทรวงมหำดไทยดว่นมำกทีม่ท 0808.2/ว1095 ลง
วนัที ่28 พฤษภำคม 2564เรือ่งรปูแบบกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจำ่ยงบประมำณประจ ำปีของ อปท.

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 30,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรของพนักงำนสว่น
ต ำบลตำมสทิธทิีค่วรจะไดรั้บ  

- เป็นไปตำม
1)    ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกับ
กำรศกึษำบตุรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563 

คา่ใชส้อย 150,000 บาท

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุร

เงนิชว่ยเหลอืกำรศกึษำบตุรขำ้รำชกำร/พนักงำน/ลกูจำ้งประจ ำ 5,000 บำท

คำ่เชำ่บำ้น 60,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นของพนักงำนสว่นต ำบลตำมสทิธทิีจ่ะ
ไดรั้บ  
- เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  วำ่ดว้ยคำ่เชำ่บำ้นของ
ขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบับที ่
4) พ.ศ. 2562

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำร
ใหก้ับพนักงำนสว่นต ำบลและพนักงำนจำ้ง ทีไ่ดรั้บอนุมัตใิห ้
ปฏบิัตหินำ้ทีน่อกเวลำรำชกำรปกต ิหรอื วนัหยดุรำชกำร  
- เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยเงนิตอบแทน
กำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำรำชกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
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จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 40,000 บำท

-   เพือ่จำ่ยเป็น คำ่ลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรมของพนักงำนสว่น
ต ำบล  และพนักงำนจำ้ง  หรอืบคุคล คณะบคุคลทีไ่ดรั้บ
อนุญำตหรอือนุมัตใิหเ้ดนิทำงไปรำชกำรเพือ่ประชมุ  ฝึกอบรม  
อบรม  สมัมนำ  ดงูำน  หรอืไปตดิตอ่รำชกำร  
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557  

2)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยวธิกีำรงบประมำณของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563

3) หนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ที ่มท 0808.2/ว4657ลงวนัที ่
30 มถินุำยน 2565 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ของ อปท.

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

-   เพือ่จำ่ยเป็นในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เชน่  คำ่เบีย้เลีย้งเดนิทำง คำ่พำหนะ   คำ่
เชำ่ทีพั่ก  คำ่บรกิำรจอดรถ  ณ ทำ่อำกำศยำน  คำ่ผำ่นทำงดว่น
พเิศษ  คำ่ธรรมเนยีมในกำรใชส้นำมบนิ 
-  เป็นไปตำม
1)  ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง
ไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

2) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิจำ่ยในกำร
ฝึกอบรม  และกำเรขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ทีท่อ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557 

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏบิัตริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลักษณะรำยจำ่ยงบ
รำยจำ่ยอืน่ ๆ
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำนักงำน   ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ หนังสอื เครือ่งคดิเลขขนำดเล็ก เครือ่งเจำะ
กระดำษขนำดเล็ก ทีเ่ย็บกระดำษขนำดเล็ก ไมบ้รรทัดเหล็ก  
กรรไกร เกำ้อีพ้ลำสตกิ แปรงลบกระดำนด ำ ตรำยำง ขำตัง้ 
(กระดำนด ำ) ทีถ่พูืน้ ตะแกรงวำงเอกสำร เครือ่งตัดโฟม เครือ่ง
ตัดกระดำษ เครือ่งเย็บกระดำษ กญุแจ ภำพเขยีน แผนที ่พระ
บรมยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผน่ป้ำนชือ่ส ำนักงำน หรอื
หน่วยงำน แผน่ป้ำยจำรำจรหรอืแผน่ป้ำยตำ่งๆ มูล่ี ่มำ่นปรับแสง 
(ตอ่ผืน่) พรม (ตอ่ผนื) นำฬกิำตัง้หรอืแขวน พระพทุธรปูจ ำลอง 
กระเป่ำ ตำชัง่ขนำดเล็ก ฯลฯ 
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้กระดำษ หมกึ ดนิสอ ปำกกำ ยำงลบ น ้ำนำ
ลบค ำผดิ เทปกำว ลวดเย็บกระดำษ 

คา่วสัดุ 355,000 บาท
วสัดสุ ำนักงำน 30,000 บำท

คำ่บ ำรงุรักษำและซอ่มแซม 50,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิเพือ่ใหส้ำมำรถ
ใชง้ำนไดต้ำมปกต ิกรณีเป็นกำรจำ้งเหมำทัง้คำ่สิง่ของและ
คำ่แรงงำน  ใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย  สว่นกรณีทีอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เป็นผูด้ ำเนนิกำรซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิเอง
ใหป้ฏบิัต ิ ดังนี ้                          
(1)  คำ่จำ้งเหมำแรงงำนของบคุคลภำยนอกใหจ้ำ่ยจำกคำ่ใชส้อย
(2)  คำ่สิง่ของทีซ่ ือ้มำใชใ้นกำรบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหจ้ำ่ยจำก
คำ่วสัดุ
(3)  คำ่แรงงำนบคุคลที ่อปท.จำ้งเป็นกำรชัว่ครำว ในลักษณะ
มใิชแ่จง้เหมำแรงงำนใหเ้บกิจำ่ยในรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่
บรกิำร
- เป็นไปตำม
1) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

2) พระรำชบัญญัตกิำรจัดซือ้จัดจำ้งและกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ 
พ.ศ. 2560
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- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิย ุ  ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ ไมโครโฟน ขำตัง้ไมโครโฟน หัวแรง้ไฟฟ้ำ 
เครือ่งวดักระแสไฟฟ้ำ เครือ่งวดัแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้ำ  เครือ่งประจไุฟ ฯลฯ 
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ ฟิวส ์เทปพันสำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอด
ไฟฟ้ำ หลอดไฟ เข็มขดัรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวติซไ์ฟฟ้ำ 
หลอดวทิยทุรำนซติเตอรแ์ละชิน้สว่นวทิย ุลกูถว้ยสำยอำกำศ รี
ซสีเตอร ์
มฟูวิง่คอยสค์อมเดนเซอร ์ขำหลอดฟลอูอเรสเซนซ ์เบรกเกอร ์
สำยอำกำศหรอืเสำอำกำศส ำหรับวทิย ุเครือ่งรับโทรทัศน ์จำน
รับสญัญำณดำวเทยีม ฯลฯ     

(3) ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ ำหรับกำร
ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหค้นืสภำพดังเดมิทีม่ลีักษณะ
เป็นกำรซอ่มบ ำรงุปกตหิรอืคำ่ซอ่มกลำง ดังนี ้ ดอกล ำโพง 
แผงวงจร ผังแสดงวงจรตำ่งๆ แผงบังคับทำงไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 200,000 บำท

กำว ชอลค์ สมดุ ซองเอกสำร ตลับผงหมกึ น ้ำหมกึปรนิท ์เทป 

พ ีว ีซ ีแบบใส  น ้ำยำลบกระดำษไข ไมบ้รรทัด คลปิ เป๊ก เข็ม
หมดุ กระดำษคำรบ์อน กระดำษไข แฟ้ม สมดุบัญช ีสมดุประวตั ิ
ขำ้รำชกำร แบบพมิพ ์ผำ้ส ำล ีธงชำต ิสิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ำกกำรซือ้ 

หรอืจำ้งพมิพ ์ของใชใ้นกำรบรรจหุบีหอ่ น ้ำมัน ไข ขีผ้ ึง้ น ้ำดืม่
ส ำหรับบรกิำรประชำชนในส ำนักงำน พวงมำลัย  พวงมำลำ  
พำนพุม่  กรวยดอกไมฯ้ลฯ     

- เป็นไปตำม 

1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดยุำนพำหนะและขนสง่    ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ ไขขวง  ประแจ แมแ่รง กญุแจปำกตำย 
กญุแจเลือ่น คมีล็อค ล็อคเกยีร ์ล็อคคลัดซ ์กระจกโคง้มน ล็อค
พวงมำลัย สญัญำณไฟกระพรบิ สญัญำณไฟฉุกเฉนิ กรวยจำจร 
ฯลฯ
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ยำงรถยนต ์น ้ำมันเบรก น๊อตและสกร ูสำย
ไมล ์เพลำ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ     
(3) ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ ำหรับกำร
ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหค้นืสภำพดังเดมิทีม่ลีักษณะ
เป็นกำรซอ่มบ ำรงุปกตหิรอืคำ่ซอ่มกลำง ดังนี ้ เบำะรถยนต ์
เครือ่งยนต ์(อะไหล)่ ชดุเกยีรร์ถยนต ์เบรก ครัช พวงมำลัย 
สำยพำนใบพัด หมอ้น ้ำ แบตเตอรร์ี ่จำน

จำ่ย ลอ้ ถังจำ่ย ลอ้ ถังน ้ำมัน ไฟเบรก อำจำจักรยำน ตลับ
ลกูปืน กระจกมองขำ้ง รถยนต ์กันชนรถยนต ์เข็มขดันริภัย ฯลฯ
- เป็นไปตำม 

1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง    ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่ ดังนี ้ ไมต้ำ่งๆ คอ้น คมี ชะแลง จอบ สิว่ เสยีม 
เลือ่ย ขวำน กบไสไม ้เทปวดัระยะ เครือ่งวดัขนำดเล็ก เชน่ ตลับ
เมตร ลกูดิง่ สวำ่น โถสว้ม อำ่งลำ้งมอื รำวพำดผำ้ ฯลฯ 
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ ตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทำส ีปนูขำว ฯลฯ     
(3) ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ ำหรับกำร
ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหค้นืสภำพดังเดมิทีม่ลีักษณะ
เป็นกำรซอ่มบ ำรงุปกตหิรอืคำ่ซอ่มกลำง ดังนี ้ ทอ่น ้ำและ
อปุกรณ์ประปำ ทอ่น ้ำบำดำล ฯลฯ

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 30,000 บำท

วสัดกุอ่สรำ้ง 15,000 บำท
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จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดคุอมพวิเตอร ์   ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ แผน่หรอืจำนบันทกึขอ้มลู ฯลฯ 
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิดังนีอ้ปุกรณ์บันทกึขอ้มลู (Diskette, Floppy 

Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 

Disc, Flash Drive) เทปบันทกึขอ้มลู (ReelMagnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพมิพห์รอืเทปพมิพส์ ำหรับเครือ่งพมิพส์ ำหรับคอมพวิเตอร ์
ตลับผงหมกึส ำหรับเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์กระดำษตอ่เนือ่ง   
สำยเคเบลิ ฯลฯ  
(3) ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ ำหรับ

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่    ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ แกส๊หงุตม้ น ้ำมันเชือ้เพลงิ น ้ำมันดเีซล 
น ้ำมันกำ๊ด น ้ำมันเบนซนิ น ้ำมันเตำ น ้ำมันจำรบ ีน ้ำมันเครือ่ง 
ถำ่น กำ๊ซ ฯลฯ     
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000 บำท

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,000 บำท
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จ ำนวนวสัดสุ ำรวจ 5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดสุ ำรวจ    ดังนี ้ 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ บันไดอลมูเินยีม เครือ่งมอืดงึสำยโทรศัพท ์
ฯลฯ     
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

กำรซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหค้นืสภำพดังเดมิทีม่ลีักษณะ
เป็นกำรซอ่มบ ำรงุปกตหิรอืคำ่ซอ่มกลำง ดังนี ้ แผงแป้นอักขระ
หรอืแป้นพมิพ ์(Key board) เมนบอรด์ (Main Board) เมมโมรี่
ชปิ (MeMory Chip)  เชน่  Ram  คัตซทีฟิดเดอร ์(Cut Sheet 

Feeder) เมำส ์(Mouse)  พรนิเตอรส์วติชิง่บอ๊กซ ์(Printer 

Switching Box) เครือ่งกระจำยสญัญำณ (Hub) แผน่วงจร
อเิล็กทรอนกิส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus 

Card, Sound Card) เป็นตน้ เครือ่งอำ่นและบันทกึขอ้มลูแบบ
ตำ่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต ์(Diskette) แบบฮำรด์ดสิต ์(Hard 

Disk) แบบซดีรีอม (CD ROM) แบบออพตคิอล (Optical)       

เป็นตน้ ฯลฯ   
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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จ ำนวน

จ ำนวนวสัดอุืน่ 5,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดอุืน่  ทีไ่มส่ำมำรถจัดเขำ้ประเภทดังกลำ่ว
ขำ้งตน้  ดังนี ้ 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  

-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยกุำรใช ้

งำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุเสยีหำย ไม่
สำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้คำ่  
ดังนี ้ มเิตอรน์ ้ำ  -ไฟฟ้ำ  สมอเรอื  ตะแกรงกันสวะ  หัวเชือ่มแกส๊  หัว
วำลว์เปิด-ปิดแกส๊ ฯลฯ    

- เป็นไปตำม 

1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

วสัดจุรำจร 20,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดจุรำจร   ดังนี ้ 
(1) ก. ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่  ดังนี ้ บันไดอลมูเินยีม เครือ่งมอืดงึสำยโทรศัพท ์
ฯลฯ     
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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รวม

รวม

จ ำนวนเครือ่งพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์
(Ink Tank Printer)

7,500 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จัดซือ้เครือ่งพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครือ่ง  
รำคำเครือ่งละ 7,500 บำท
- โดยมคีณุลักษณะ ดังนี ้
1) เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวำมสำมำรถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภำยในเครือ่งเดยีวกัน
2) เป็นเครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จำกโรงงำนผูผ้ลติ
3) มคีวำมละเอยีดในกำรพมิพไ์มน่อ้ยกวำ่ 1,200x1,200 dpi

4) มคีวำมเร็วในกำรพมิพข์ำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไมน่อ้ย
กวำ่ 27 หนำ้ตอ่นำท ี(ppm) หรอื 8.8 ภำพ
ตอ่นำท ี(ipm)

5) มคีวำมเร็วในกำรพมิพส์สี ำหรับกระดำษ A4 ไมน่อ้ยกวำ่ 15 

หนำ้ตอ่นำท ี(ppm) หรอื 5 ภำพตอ่นำที
(ipm)

6) สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-ส)ี ได ้
7) มคีวำมละเอยีดในกำรสแกนสงูสดุไมน่อ้ยกวำ่ 1,200 x 600 

หรอื 600 x 1,200 dpi

8) มถีำดป้อนเอกสำรอัตโนมัต(ิAuto Document Feed)

9) สำมำรถถำ่ยส ำเนำเอกสำรไดทั้ง้สแีละขำวด ำ
10) สำมำรถท ำส ำเนำไดส้งูสดุไมน่อ้ยกวำ่ 99 ส ำเนำ
11) สำมำรถยอ่และขยำยได2้5 ถงึ 400 เปอรเ์ซ็นต์
12) มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวำ่ 
จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 1 ชอ่ง
13) มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขำ่ย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรอืดกีวำ่ จ ำนวนไมน่อ้ย
กวำ่ 1 ชอ่ง หรอื สำมำรถใชง้ำนผำ่น เครอืขำ่ยไรส้ำย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได ้
14) มถีำดใสก่ระดำษไดร้วมกันไมน่อ้ยกวำ่ 100 แผน่
15) สำมำรถใชไ้ดก้ับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนด
ขนำดของกระดำษเองได ้
-  จัดหำตำมประกำศเกณฑร์ำคำกลำงและคณุลักษณะพืน้ฐำน
ครภัุณฑค์อมพวิเตอรข์องกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม ฉบับเดอืนธันวำคม 2564    

     

คา่ครภุณัฑ์ 7,500 บาท
ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

งบลงทนุ 7,500 บาท
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รวม

รวม

รวม
จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งหอถังประปำ โดยกำรกอ่สรำ้งหอถัง
เหล็กขนำดควำมจ ุ20 ลกูบำศกเ์มตร สงู 20 เมตร จ ำนวน 1 
ถัง พรอ้มตดิตัง้ป้ำยประชำสมัพันธโ์ครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำยตำม
แบบ อบต.ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่68 หนำ้ 218

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

โครงกำรกอ่สรำ้ง หอถังประปำ หมูท่ี ่5 499,000 บำท

งบลงทนุ 2,918,000 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,918,000 บาท

วสัดกุอ่สรำ้ง 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง    ดังนี ้ 
(1) ประเภทวสัดคุงทน  
-  ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะคงทนแตต่ำมปกตมิอีำยุ
กำรใชง้ำนไมย่นืนำน หรอืเมือ่น ำไปใชง้ำนแลว้เกดิควำมช ำรดุ
เสยีหำย ไมส่ำมำรถซอ่มแซมใหใ้ชง้ำนไดด้ังเดมิหรอืซอ่มแซม
แลว้ไมคุ่ม้คำ่ ดังนี ้ ไมต้ำ่งๆ คอ้น คมี ชะแลง จอบ สิว่ เสยีม 
เลือ่ย ขวำน กบไสไม ้เทปวดัระยะ เครือ่งวดัขนำดเล็ก เชน่ ตลับ
เมตร ลกูดิง่ สวำ่น โถสว้ม อำ่งลำ้งมอื รำวพำดผำ้ ฯลฯ 
(2) ประเภทวสัดสุ ิน้เปลอืง  
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีโ่ดยสภำพมลีักษณะเมือ่ใชแ้ลว้ยอ่มสิน้เปลอืง
หมดไป แปรสภำพ หรอืเปลีย่นสภำพไปในระยะเวลำอันสัน้ไม่
คงสภำพเดมิ ดังนี ้ ส ีปนูซเีมนต ์ทรำย ยำงมะตอยส ำเร็จรปู 
ตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทำส ีปนูขำว ฯลฯ     
(3) ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่
- ไดแ้ก ่สิง่ของทีเ่ป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหลส่ ำหรับกำร
ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำทรัพยส์นิใหค้นืสภำพดังเดมิทีม่ลีักษณะ
เป็นกำรซอ่มบ ำรงุปกตหิรอืคำ่ซอ่มกลำง ดังนี ้ ทอ่น ้ำและ
อปุกรณ์ประปำ ทอ่น ้ำบำดำล ฯลฯ
- เป็นไปตำม 
1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบกิคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
บรหิำรงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

2)หนังสอืกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 เรือ่ง รปูแบบ
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

งบด าเนนิงาน 50,000 บาท

คา่วสัดุ 50,000 บาท

งานกอ่สรา้ง 2,968,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  ถนนกวำ้ง  
2.70  เมตร  ยำว  250 เมตร หรอืพืน้ทีเ่ทคอนกรตีไมน่อ้ยกวำ่ 
675  ตำรำงเมตร  ไหลท่ำงขำ้งละ  0.00 – 0.50  เมตร  พรอ้ม
ตดิตัง้ป้ำยประชำสมัพันธโ์ครงกำร  จ ำนวน 1  ป้ำย  ตำมแบบที ่
อบต.ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่139 หนำ้ 252

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนนกวำ้ง 
3.00 เมตร ยำว 190 เมตร หรอืพืน้ทีเ่ทคอนกรตีไมน่อ้ยกวำ่ 
570 ตำรำงเมตร ไหลท่ำงขำ้งละ 0.00-0.50 เมตร พรอ้มวำง
ทอ่ PVC ขนำด เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 6 นิว้ จ ำนวน 4 จดุ เพือ่
ระบำยน ้ำทิง้พรอ้มตดิตัง้ป้ำยประชำสมัพันธโ์ครงกำรจ ำนวน 1 
ป้ำย ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด 
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่128 หนำ้ 245

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 462,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งหอถังประปำ โดยกำรกอ่สรำ้งหอถัง
เหล็กขนำดควำมจ ุ20 ลกูบำศกเ์มตร สงู 20 เมตร จ ำนวน 1 
ถัง พรอ้มตดิตัง้ป้ำยประชำสมัพันธโ์ครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำยตำม
แบบ อบต.ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่69 หนำ้ 218

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 396,000 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้ง หอถังประปำ หมูท่ี ่7 499,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ขยำยเขตทอ่เมนประปำ โดยกำรวำงทอ่ PVC 

ขนำด เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 2 นิว้ เกรด 13.5 จ ำนวน 6 ทอ่น ทอ่ 
PVC ขนำด เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 3 นิว้ เกรด 13.5 จ ำนวน 120 

ทอ่น พรอ้มฝังลกึเฉลีย่ 0.30 เมตร พรอ้มกลบเกลีย่เรยีบรอ้ย 
ตำมที ่อบต.ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่38 หนำ้ 204

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ ถนนกวำ้ง 3.00 เมตร  
ยำวรวม 140 เมตร  โดยลงดนิ จ ำนวน 120 ตัน และหนิคลกุ 
จ ำนวน 140 ตัน พรอ้มกลบเกลีย่เรยีบรอ้ยตำมที ่ อบต.ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่95 หนำ้ 229

โครงกำรขยำยเขตทอ่เมนประปำ  หมูท่ี ่3 162,000 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ หมูท่ี ่3 เสน้ที ่2 150,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ ถนนกวำ้ง 3.00 เมตร  
ยำวรวม 800 เมตร  โดยลงดนิ จ ำนวน 345 ตัน พรอ้มกลบเกลีย่
เรยีบรอ้ยตำมที ่ อบต.ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่96 หนำ้ 229

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ หมูท่ี ่3 80,000 บำท

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ หมูท่ี ่4 150,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนหนิคลกุ ถนนกวำ้ง 3.00 เมตร  
ยำวรวม 800 เมตร  โดยลงดนิ จ ำนวน 345 ตัน พรอ้มกลบเกลีย่
เรยีบรอ้ยตำมที ่ อบต.ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่104 หนำ้ 232
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนคำ่ชดเชยสญัญำแบบปรับรำคำได(้คำ่K)(คำ่กอ่สรำ้งสิง่
สำธำรณูปโภคและสิง่สำธำรณูปกำร)

100,000 บำท

-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งตำมสญัญำจำ้งแบบปรับรำคำได(้คำ่K)  

โดยถอืปฏบิัตติำมหนังสอื ที ่มท 0808.2/ว 2147 ลงวนัที ่11 

กรกฎำคม  2561  เรือ่งกำรตรวจสอบกำรเบกิจำ่ยคำ่จำ้ง   
สญัญำจำ้งแบบปรับรำคำได ้(คำ่ K)  ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่,หนังสอืส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตร ีที ่นร 0203/ ว
109 ลงวนัที ่ 24 สงิหำคม 2532,หนังสอืส ำนักงบประมำณ  
ดว่นทีส่ดุที ่ นร 0407/ว85  ลงวนัที ่13  กรกฎำคม  2541, 

หนังสอืส ำนักงบประมำณ ดว่นทีส่ดุทีน่ร 0407/ว 150  ลงวนัที ่
24 สงิหำคม 2544  

     

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เจำะบอ่น ้ำบำดำลขนำด เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 4  
นิว้ ลกึเฉลีย่ 43-100 เมตร ตำมที ่อบต. ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่14 หนำ้ 280

คำ่ชดเชยสญัญำแบบปรับรำคำได ้(คำ่ K)

- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เจำะบอ่น ้ำบำดำลขนำด เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 4 
นิว้ ลกึเฉลีย่ 43-100 เมตร ตำมที ่อบต. ก ำหนด
-  เป็นไปตำม 
1) พระรำชบัญญัตสิภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562

2) พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

-  ปรำกฏอยูใ่นแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566 -2570)  ล ำดับ
ที ่13 หนำ้ 280

โครงกำรเจำะบอ่น ้ำบำดำล หมูท่ี ่7 210,000 บำท

โครงกำรเจำะบอ่น ้ำบำดำล หมูท่ี ่5 210,000 บำท
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75,000 75,000

10,000 10,000

8,870,000 8,870,000

1,536,000 1,536,000

18,000 18,000

302,600 302,600

357,000 357,000

515,000 515,000

43,000 43,000

43,000 43,000

87,000 87,000

850,000 850,000

4,790,000 398,000 663,000 367,000 1,140,000 7,358,000

104,000 15,000 119,000

228,000 60,000 288,000

531,000 531,000

10,000 10,000

814,000 161,000 510,000 1,485,000

26,000 20,000 36,000 82,000

84,000 84,000

330,000 30,800 30,800 200,000 591,600

15,000 5,000 20,000

120,000 60,000 180,000

43,000 20,000 3,000 5,000 71,000เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรขา้ราชการ/

คา่เชา่บา้น
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิวทิยฐานะ

งบ

ด ำเนนิงำน

คำ่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอันเป็น

ประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง

คา่จา้งลกูจา้งประจ า
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของลกูจา้งประจ า

เงนิเดอืน (ฝ่ำย

ประจ ำ)

เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานสว่น

ทอ้งถิน่

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของขา้ราชการ หรอื

พนักงานสว่นทอ้งถิน่

เงนิประจ าต าแหน่ง

คา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ/ที่

ปรกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล

คา่ตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชกิสภา/เลขานุการสภา

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
งบบคุลำกร

เงนิเดอืน (ฝ่ำย

กำรเมอืง)

เงนิเดอืนนายก/รองนายกองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

คา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง

นายก

คา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.)

เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์
เงนิส ารองจา่ย

เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ
เบีย้ยังชพีความพกิาร

แผนงำน

อตุสำหกรรม

และกำร

โยธำ

รวม

แผนงำ

นงบ/รำยจำ่ย/

ประเภทรำยจำ่ย

งบกลำง งบกลำง

เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน

ขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

แผนงำน

งบกลำง

แผนงำน

บรหิำรงำน

ท ัว่ไป

แผนงำน

กำรรกัษำ

ควำมสงบ

ภำยใน

แผนงำน

กำรศกึษำ

แผนงำน

สำธำรณสขุ

แผนงำน

สงัคม

สงเครำะห์

แผนงำน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงำน

สรำ้งควำม

เขม้แข็ง

ของชุมชน

แผนงำน

กำรศำสนำ

 วฒันธรรม

 และ

นนัทนำกำร
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90,000 20,000 40,000 80,000 30,000 260,000

35,000 35,000

40,000 40,000

14,000 14,000

90,000 20,000 30,000 140,000

20,000 20,000

90,000 20,000 40,000 150,000

20,000 20,000

12,000 12,000

20,000 20,000

40,000 40,000

115,000 70,000 50,000 235,000

30,000 30,000

70,000 70,000

30,000 30,000

30,000 30,000

7,500 7,500

286,300 286,300

100,000 100,000

20,000 20,000

160,000 160,000

โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหา

สถานการณ์ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร

สถานศกึษา

โครงการการป้องกันและระงับโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน

อัคคภัียและงานจราจร ต าบลเขาสามสบิ

หาบ

โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ

โครงการฝึกอบรม ทบทวน อ.ป.พร. 

ต าบลเขาสามสบิหาบ

โครงการอบรมการใชว้ทิยสุือ่สาร

คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม

โครงการตัง้จดุตรวจป้องกันและลด

อบุตัเิหตจุราจรทางบกในชว่งเทศกาล  

(วนัปีใหมแ่ละวนัสงกรานต)์

โครงการป้องกันผลประโยชนทั์บซอ้น

โครงการอบรมคณุธรรมและจรยิธรรมแก่

บคุลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขา

สามสบิหาบ

โครงการบรหิารจัดการขยะในต าบลเขา

สามสบิหาบ

โครงการประชมุประชาคม  จัดท า

แผนพัฒนาทอ้งถิน่

คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้
คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม

คา่ใชจ้า่ยในการชว่ยเหลอืประชาชนตาม

อ านาจหนา้ที่

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ

รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพธิกีาร

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิตัริาชการ

ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอืน่ ๆ

คำ่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอก

งบ

ด ำเนนิงำน
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50,000 50,000

60,000 60,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

20,000

20,000

โครงการฝึกอบรมและรณรงคป้์องกัน

แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
20,000

โครงการอบรมสรา้งเสรมิความรูเ้กีย่วกับ

เศรษฐกจิชมุชน
20,000

โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรม

หาวชริาลงกร พระวชริเกลา้เจา้อยูห่ัว

20,000

โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรติ 30,000

โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนิี
20,000

โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระบรมราชชนนพัีนปีหลวงและ

วนัแมแ่หง่ชาติ

20,000

โครงการจัดงานวนัคลา้ยวนัพระบรมราช

สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อ

แหง่ชาติ

20,000

โครงการจัดงานวนัคลา้ยวนัสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ

บพติร

20,000

โครงการ เดนิ-วิง่ เพือ่สขุภาพ 10,000

โครงการการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง

ระดบัหมูบ่า้น
20,000

โครงการรณรงคป้์องกันโรคไขเ้ลอืดออก

โครงการสตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภัย  

จากโรคพษิสนัุขบา้ตามพระปณธิานสา

สตราจารย ์พลเอกหญงิ พลอากาศเอก

หญงิ สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้า

จฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์ อัครราชกมุาร ีกรม

พระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี

คำ่ใชส้อย

งบ

ด ำเนนิงำน
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50,000

20,000

10,000

70,000 30,000 100,000

10,000 200,000 210,000

10,000 1,110,000 1,120,000

10,000 65,000 75,000

20,000 30,000 50,000

60,000 20,000 80,000

10,000 50,000 60,000

10,000 10,000

20,000 20,000

60,000 30,000 90,000

20,000 5,000 25,000

30,000

5,000 5,000

20,000 20,000

300,000 300,000

5,000 5,000

30,000 30,000

40,000 40,000

6,000 6,000

27,200 27,200

8,900 8,900

22,000 22,000

81,800 81,800

7,500 7,500

120,000 120,000

คำ่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรำ้ง

คา่ตอ่เตมิหรอืดดัแปลงอาคาร หรอืสิง่

ปลกูสรา้งตา่ง ๆ

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็ก อบต.เขาสามสบิหาบ

เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น

เครือ่งพมิพM์ultifunction แบบฉดีหมกึ

พรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 

Printer)

เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอืLED ขาวด าชนดิ

 Network แบบที1่

เครือ่งคอมพวิเตอร์

เครือ่งปรับอากาศ

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรห์รอือเิล็กทรอนกิส์

คา่เชา่พืน้ทีเ่ว็บไซต ์และคา่ธรรมเนยีมที่

เกีย่วขอ้ง

งบลงทนุ

คำ่ครุภณัฑ์

ครภัุณฑส์ านักงาน
เกา้อีท้ างานแบบพนักพงิ

คำ่

สำธำรณูปโภค

คา่ไฟฟ้า
คา่บรกิารไปรษณีย์
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

วสัดสุ ารวจ
วสัดจุราจร

วสัดอุืน่
วสัดกุฬีา 30,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่
วสัดคุอมพวิเตอร์

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์
วสัดกุารเกษตร

วสัดยุานพาหนะและขนสง่
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดงุานบา้นงานครัว
วสัดกุอ่สรา้ง

โครงการแหเ่ทยีนเขา้พรรษาประจ าต าบล

เขาสามสบิหาบ
10,000

คำ่วสัดุ

วสัดสุ านักงาน
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

โครงการกฬีาตา้นยาเสพตดิ ประจ าต าบล

เขาสามสบิหาบ
50,000

โครงการประเพณีสงกรานตป์ระจ าต าบล

เขาสามสบิหาบ
20,000

คำ่ใชส้อย

งบ

ด ำเนนิงำน
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234,700 234,700

62,500 62,500

499,000 499,000

499,000 499,000

396,000 396,000

462,000 462,000

80,000 80,000

150,000 150,000

150,000 150,000

162,000 162,000

210,000 210,000

210,000 210,000

100,000 100,000

35,000 35,000

35,000 35,000

35,000 35,000

35,000 35,000

4,000 4,000

4,000 4,000

โครงการวนัเด็กโรงเรยีนบา้นเขาชอ่ง

โครงการวนัเด็กโรงเรยีนบา้นหนองหนิ

โครงการเปิดบา้นวชิาการ

โครงการเปิดบา้นวชิาการ (โรงเรยีนบา้น

งบเงนิ

อดุหนนุ
เงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการจัดนทิรรศการและคา่ยวชิาการ 

(โรงเรยีนบา้นเขาชอ่ง)

โครงการประชารัฐรว่มใจพัฒนาเด็กไทย

ดา้ยเทคโนโลย ี(โรงเรยีนวดัเขาสามสบิ

หาบ)

คา่ชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(คา่ K)

คา่ชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได(้คา่

K)(คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภคและสิง่

สาธารณูปการ)

โครงการเจาะบอ่น ้าบาดาล หมูท่ี ่5
โครงการเจาะบอ่น ้าบาดาล หมูท่ี ่7

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ี ่4

โครงการขยายเขตทอ่เมนประปา  หมูท่ี ่3

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ี ่3 

เสน้ที ่1

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ หมูท่ี ่3 

เสน้ที ่2

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

 หมูท่ี ่1

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

 หมูท่ี ่4

โครงการกอ่สรา้ง หอถังประปา หมูท่ี ่5
โครงการกอ่สรา้ง หอถังประปา หมูท่ี ่7

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมอาคารทีท่ า

การ อบต.เขาสามสบิหาบ หลงัเกา่

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

คำ่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรำ้ง

โครงการปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งน ้า

ส านักงาน

งบลงทนุ
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4,500 4,500

2,070,600 2,070,600

25,000 25,000

138,000 138,000

71,000 71,000

89,000 89,000

133,000 133,000

5,000

250,000

11,168,600 10,291,300 588,800 4,716,700 480,000 425,800 581,000 5,511,500 34,328,700รวม 205,000 360,000

โครงการด าเนนิงานตามภารกจิของ

เหลา่กาชาดจังหวดักาญจนบรุี
5,000

โครงการขอรับเงนิอดุหนุนการจัดการ

แขง่ขนักฬีาแหง่ชาต ิครัง้ที ่48 

"กาญจนบรุเีกมส"์ และการแขง่ขนักฬีา

คนพกิารแหง่ชาต ิครัง้ที ่38 "กาญจนกิา

เกมส"์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

250,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่6
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่8

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่1
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่2

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

โครงการขอรับเงนิอดุหนุนการบรหิาร

อ านวยการศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการ

ชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ ของอ าเภอทา่

มะกา

โครงการวนัเด็กโรงเรยีนวดัเขาสามสบิ

หาบ

อดุหนุนโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ

บรหิารสถานศกึษา (อาหารกลางวนั)  

โรงเรยีนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา (สพฐ.)
งบเงนิ

อดุหนนุ
เงนิอดุหนนุ
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