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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู๎บริหารขององค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จะได๎เสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู๎บริหารองค์การ
บริหารสํวนต าบลบํอหิน จึงขอชี้แจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตํอไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
       1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 37,855,256.65 บาท 
       1.1.2 เงินสะสม จ านวน 14,306,152.61 บาท 
       1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,655,460.16 บาท 
       1.1.4 รายการที่ได๎กันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท 
       1.1.5 รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ  

รวม 895,500.00 บาท 
  1.2 เงินกู๎คงค๎าง จ านวน 0.00 บาท 
  
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 36,367,836.73 บาท ประกอบด๎วย 
      หมวดภาษีอากร จ านวน 197,614.80 บาท 
      หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต จ านวน 81,020.00 บาท 
      หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน จ านวน 169,345.62 บาท 
      หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 486,350.00 บาท 
      หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 160,321.13 บาท 
      หมวดรายได๎จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 15,560,052.18 บาท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 19,713,133.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 27,522.00 บาท 
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  (3) รายจํายจริง จ านวน 27,491,336.49 บาท ประกอบด๎วย 
   งบกลาง จ านวน 8,609,628.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 9,726,520.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 5,927,023.13 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 448,320.00 บาท 
   งบรายจํายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,779,845.36 บาท 
  (4) รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 27,522.00 บาท 
  (5) รายจํายที่จํายจากเงินสะสม จ านวน 7,203,310.31 บาท 
  (6) รายจํายที่จํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจํายที่จํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
        

          รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 361,919.72 201,000.00 307,800.00 
  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 42,081.00 31,460.00 31,460.00 
  หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 358,948.11 350,000.00 350,000.00 
  หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 856,246.00 1,140,000.00 1,140,000.00 
  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 123.00 31,200.00 31,200.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,619,317.83 1,753,660.00 1,860,460.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 20,636,622.50 20,795,600.00 20,970,600.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
20,636,622.50 20,795,600.00 20,970,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,034,816.00 23,926,340.00 24,069,540.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
21,034,816.00 23,926,340.00 24,069,540.00 

รวม 43,290,756.33 46,475,600.00 46,900,600.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 9,753,446.00 11,271,400.00 11,864,718.00 
  งบบุคลากร 11,391,330.00 13,592,600.00 14,779,920.00 
  งบด าเนินงาน 7,565,836.99 11,561,070.00 11,452,240.00 
  งบลงทุน 575,350.00 6,736,530.00 5,039,722.00 
  งบรายจํายอื่น 20,000.00 35,000.00 35,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,197,281.07 3,279,000.00 3,729,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 32,503,244.06 46,475,600.00 46,900,600.00 
รวม 32,503,244.06 46,475,600.00 46,900,600.00 
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ข้อบัญญตั ิ

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,737,520 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 355,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 13,614,770 

  แผนงานสาธารณสุข 450,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,793,070 

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 255,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 679,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,000,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 2,151,522 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 11,864,718 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 46,900,600 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม    
งบ 

  
       
   งบบุคลากร 6,599,320 2,692,000 9,291,320 
       เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,398,320 0 2,398,320 
       เงินเดือน (ฝุายประจ า) 4,201,000 2,692,000 6,893,000 
   งบด าเนินงาน 2,505,000 740,000 3,245,000 
       คําตอบแทน 484,000 330,000 814,000 
       คําใช๎สอย 1,659,000 240,000 1,899,000 
       คําวัสดุ 177,000 120,000 297,000 
       คําสาธารณูปโภค 185,000 50,000 235,000 
   งบลงทุน 52,000 104,200 156,200 
       คําครุภัณฑ์ 52,000 104,200 156,200 
   งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000 
       รายจํายอื่น 25,000 0 25,000 
   งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
       เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
                                 รวม 9,201,320 3,536,200 12,737,520 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

       งาน 
 

งบ  
  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม  
 

 งบด าเนินงาน 355,000 355,000 
     คําใช๎สอย 305,000 305,000 
     คําวัสดุ 50,000 50,000 
                               รวม 355,000 355,000 
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แผนงานการศึกษา 
         งาน 

 
งบ 
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

งบบุคลากร 3,053,400 0 3,053,400 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,053,400 0 3,053,400 
งบด าเนินงาน 720,000 2,869,370 3,589,370 
    คําตอบแทน 175,000 0 175,000 
    คําใช๎สอย 410,000 1,220,600 1,630,600 
    คําวัสดุ 92,000 1,648,770 1,740,770 
    คําสาธารณูปโภค 43,000 0 43,000 
งบลงทุน 4,019,000 103,000 4,122,000 
    คําครุภัณฑ์ 45,000 103,000 148,000 
    คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 3,974,000 0 3,974,000 
งบเงินอุดหนุน 0 2,850,000 2,850,000 
    เงินอุดหนุน 0 2,850,000 2,850,000 
                              รวม 7,792,400 5,822,370 13,614,770 
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แผนงานสาธารณสุข 

       งาน 
 

งบ 
   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม  
 

 งบด าเนินงาน 270,000 270,000 
     คําตอบแทน 120,000 120,000 
     คําใช๎สอย 120,000 120,000 
     คําวัสดุ 30,000 30,000 
 งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 
     เงินอุดหนุน 180,000 180,000 
                               รวม 450,000 450,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
            งาน 

 
งบ   
  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
รวม 

งบบุคลากร 2,435,200 0 0 2,435,200 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,435,200 0 0 2,435,200 
งบด าเนินงาน 502,000 687,870 108,000 1,297,870 
    คําตอบแทน 210,000 0 0 210,000 
    คําใช๎สอย 189,000 247,870 108,000 544,870 
    คําวัสดุ 100,000 440,000 0 540,000 
    คําสาธารณูปโภค 3,000 0 0 3,000 
งบลงทุน 0 50,000 0 50,000 
    คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 0 50,000 0 50,000 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 10,000 0 10,000 
    รายจํายอื่น 0 10,000 0 10,000 
                              รวม 2,937,200 747,870 108,000 3,793,070 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         งาน 

 
งบ 
   

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม   
  

  งบด าเนินงาน 255,000 255,000 
      คําใช๎สอย 255,000 255,000 
                                รวม 255,000 255,000 
   

 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

         งาน 
 
 

งบ 
  

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบด าเนินงาน 400,000 100,000 500,000 
    คําใช๎สอย 400,000 100,000 500,000 
งบเงินอุดหนุน 70,000 109,000 179,000 
    เงินอุดหนุน 70,000 109,000 179,000 
                              รวม 470,000 209,000 679,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

       งาน 
 

งบ 
  

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม  
 

 งบด าเนินงาน 500,000 500,000 
     คําใช๎สอย 500,000 500,000 
 งบเงินอุดหนุน 500,000 500,000 
     เงินอุดหนุน 500,000 500,000 
 รวม 1,000,000 1,000,000 
  

แผนงานการพาณิชย์ 

       งาน 
 

งบ  
  

งานกิจการประปา รวม  
 

 งบด าเนินงาน 1,440,000 1,440,000 
     คําใช๎สอย 40,000 40,000 
     คําวัสดุ 200,000 200,000 
     คําสาธารณูปโภค 1,200,000 1,200,000 
 งบลงทุน 711,522 711,522 
     คําครุภัณฑ์ 711,522 711,522 
                               รวม 2,151,522 2,151,522 
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แผนงานงบกลาง 

       งาน 
 

งบ  
  

งบกลาง รวม  
 

 งบกลาง 11,864,718 11,864,718 
     งบกลาง 11,864,718 11,864,718 
                               รวม 11,864,718 11,864,718 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความ 
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 (แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 
จึงตราข๎อบัญญัติขึ้นไว๎โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอสิเกา 
          ข๎อ 1. ข๎อบัญญัติ นี้เรียกวํา ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ข๎อ 2. ข๎อบัญญัติ นี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต๎นไป 
          ข๎อ 3. งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 46,900,600 บาท 
          ข๎อ 4. งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 46,900,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,737,520 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 355,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 13,614,770 

  แผนงานสาธารณสุข 450,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,793,070 

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 255,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 679,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,000,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 2,151,522 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 11,864,718 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 46,900,600 
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          ข๎อ 5. งบประมาณรายจํายเฉพาะการ จํายจากรายได๎ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 
        งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
                  ข๎อ 6. ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหินปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณท่ีได๎รับอนุมัติให๎เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจํายเงินขององค์การบริหารสํวนต าบล 

                  ข๎อ 7. ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหินมีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

 
   

 
                                  (ลงนาม).......................................................... 

  
       (นายจอมรวย  เกลี้ยงชํวย) 

  
       ต าแหนํง นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

 
อนุมัติ 

 
    
    

(ลงนาม).................................................. 
 

      (นายมานะ  เทือกสุบรรณ) 
 

      ต าแหนํง นายอ าเภอสิเกา 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
        

                
  

รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 99,053.28 106,521.00 125,809.50 10,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท๎องที่ 36,876.67 33,220.54 36,494.56 6,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีปูาย 28,372.00 32,757.50 41,799.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
     อากรรังนกอีแอํน 205,136.92 107,916.58 157,816.66 35,000.00 350.86 % 157,800.00 

รวมหมวดภาษีอากร 369,438.87 280,415.62 361,919.72 201,000.00     307,800.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 7,731.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 8,722.00 6,936.80 1,165.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจ๎งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร 

300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คําธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู๎ควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 660.00 650.00 1,380.00 660.00 0.00 % 660.00 
     คําธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,900.00 1,630.00 22,985.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คําปรับการผิดสัญญา 4,590.00 173,564.00 7,600.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

     คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่
เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 

3,000.00 1,808.00 800.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

     คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่
เกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00 

     คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 600.00 540.00 420.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     คําใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 20,772.00 185,428.80 42,081.00 31,460.00     31,460.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 364,316.59 353,650.07 358,948.11 350,000.00 0.00 % 350,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 364,316.59 353,650.07 358,948.11 350,000.00     350,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               
     รายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 974,354.00 941,258.00 856,246.00 1,140,000.00 0.00 % 1,140,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

974,354.00 941,258.00 856,246.00 1,140,000.00     1,140,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     คําขายแบบแปลน 76,500.00 114,000.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
     คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร 80.00 183.00 123.00 200.00 0.00 % 200.00 
     รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 76,580.00 114,183.00 123.00 31,200.00     31,200.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

หมวดรายได้จากทุน               
     รายได๎จากทุนอ่ืนๆ 0.00 1,748.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,748.00 0.00 0.00     0.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์ 429,480.98 515,983.56 511,210.73 547,000.00 0.00 % 547,000.00 
     ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,308,569.70 9,151,085.95 9,483,578.84 9,425,600.00 0.00 % 9,425,600.00 
     ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ 2,949,063.31 3,147,051.66 2,969,325.98 3,400,000.00 0.00 % 3,400,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 125,771.12 87,871.10 80,140.34 70,000.00 14.29 % 80,000.00 
     ภาษีสุรา 1,529,695.57 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 3,686,386.34 5,883,979.36 6,401,488.70 6,300,000.00 1.59 % 6,400,000.00 
     คําภาคหลวงแรํ 70,143.28 59,494.87 64,828.76 50,500.00 0.00 % 50,500.00 
     คําภาคหลวงปิโตรเลียม 47,655.79 45,926.58 56,405.95 0.00 0.00 % 0.00 
     คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

856,642.00 1,007,183.00 1,065,651.00 1,000,000.00 6.50 % 1,065,000.00 

     คําธรรมเนียมและคําใช๎น้ าบาดาล 1,520.00 2,540.00 3,061.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 795.40 1,047.60 931.20 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,005,723.49 19,902,163.68 20,636,622.50 20,795,600.00     20,970,600.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน๎าที่และภารกิจถํายโอนเลือกท า 

19,127,890.00 19,955,668.00 21,034,816.00 23,926,340.00 0.60 % 24,069,540.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,127,890.00 19,955,668.00 21,034,816.00 23,926,340.00     24,069,540.00 
รวมทุกหมวด 38,939,074.95 41,734,515.17 43,290,756.33 46,475,600.00     46,900,600.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
        

                    ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  46,900,600  บาท   แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 307,800 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง จ านวน 120,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เพ่ือเตรียมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง        

  
ภาษีปูาย จ านวน 30,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินภาษีที่จัดเก็บได๎        

  
อากรรังนกอีแอํน จ านวน 157,800 บาท 

    ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินภาษีที่จัดเก็บได๎        

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 31,460 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําธรรมเนียมที่จัดเก็บได๎            

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 660 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําธรรมเนียมที่จัดเก็บได๎        

  
คําปรับการผิดสัญญา จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําปรับที่จัดเก็บได๎           

  
คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎           

  
คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 300 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎           

  
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎           

  
คําใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎           

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 350,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ        

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,140,000 บาท 

  
รายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,140,000 บาท 

  
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ   
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 31,200 บาท 

  
คําขายแบบแปลน จ านวน 30,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ          

  
คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร จ านวน 200 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ          

  
รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ          
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,970,600 บาท 

  
ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 547,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร        

  
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,425,600 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร        

  
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได๎ฯ จ านวน 3,400,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร        

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 80,000 บาท 

    ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร        

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 6,400,000 บาท 

    ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร        

  
คําภาคหลวงแรํ จ านวน 50,500 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร        

  
คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 1,065,000 บาท 

    ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร        

  
คําธรรมเนียมและคําใช๎น้ าบาดาล จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร        

  
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร        
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,069,540 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่และภารกิจถํายโอน 
เลือกท า 

จ านวน 24,069,540 บาท 

    ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร           
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                 รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

อ าเภอสิเกา    จังหวัดตรัง 
        

                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2564 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080 
     เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
     เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
 

    
เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสํวนต าบล 

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

 
    

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

1,557,523 1,484,400 1,454,400 1,654,600 3.57 % 1,713,600 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,242,243 2,169,120 2,139,120 2,339,320     2,398,320 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 2,138,043 2,348,680 2,534,040 2,700,840 11.98 % 3,024,360 
     เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 55 14,200 15,310 7,000 0 % 7,000 
     เงินประจ าต าแหนํง 168,000 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000 
     เงินวิทยฐานะ 77,000 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000 
     คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 681,480 696,840 710,780 731,160 17.46 % 858,840 
     เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 72,000 66,720 59,020 48,000 22.5 % 58,800 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,136,578 3,378,440 3,571,150 3,739,000     4,201,000 
 รวมงบบุคลากร 5,378,821 5,547,560 5,710,270 6,078,320     6,599,320 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

10,080 25,200 0 30,000 853.33 % 286,000 

     คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
     คําเชําบ๎าน 156,000 156,000 138,800 168,000 0 % 168,000 
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 34,800 35,800 35,300 30,000 -33.33 % 20,000 
 รวมค่าตอบแทน 200,880 217,000 174,100 238,000     484,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 199,012 152,613 0 0 0 % 0 
       1. คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000 
       2. คําโฆษณาและเผยแพรํ 0 0 66,040 80,000 -25 % 60,000 
       3. คําธรรมเนียม 0 0 0 5,000 -60 % 2,000 
 



ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  / - 25 - 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
4. คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต์และจด
ทะเบียนเว็บไซต์ 

0 0 0 2,000 0 % 2,000 

       5. คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 0 100,000 -80 % 20,000 
 

      
6. คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการ
หรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติ
ของ อปท. 

0 0 0 108,000 0 % 108,000 

 
      

7. คําเชําอาคารสถานที่ (ท่ีท าการ อบต.
ชั่วคราว) 

0 0 0 60,000 0 % 60,000 

       8. คําจัดเก็บและบันทึกข๎อมูลพ้ืนฐาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
       9. คําเบี้ยประกัน 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
       10. คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
     รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 47,580 138,800 28,945 50,000 -20 % 40,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

       คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 337,629 154,843 126,558 220,000 -9.09 % 200,000 
       คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง 0 0 0 500,000 60 % 800,000 
       คําวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

0 0 0 275,000 9.09 % 300,000 

     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 82,115 14,620 27,830 45,000 0 % 45,000 
 รวมค่าใช้สอย 985,161 778,316 946,949 1,470,000     1,659,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 59,511.07 59,528.34 42,197 40,000 0 % 40,000 
     วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 3,180 0 10,000 0 % 10,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 32,300 37,900 33,260 70,000 -28.57 % 50,000 
     วัสดุการเกษตร 0 1,350 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0 0 0 2,000 0 % 2,000 
     วัสดุเครื่องแตํงกาย 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,680 25,840 28,670 50,000 0 % 50,000 
     วัสดุอื่น 0 0 26,400 5,000 0 % 5,000 
 รวมค่าวัสดุ 133,491.07 127,798.34 130,527 202,000     177,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     คําไฟฟูา 77,660.34 67,901.74 61,304.27 120,000 0 % 120,000 
     คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 8,747.9 7,603.85 9,280.76 15,000 0 % 15,000 
     คําบริการโทรศัพท์ 6,278.6 9,508.06 6,225.94 20,000 0 % 20,000 
     คําบริการไปรษณีย์ 3,800 3,800 2,500 10,000 0 % 10,000 
     คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 25,671.6 27,897.2 26,707.2 20,000 0 % 20,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 122,158.44 116,710.85 106,018.17 185,000     185,000 
 รวมงบด าเนินงาน 1,441,690.51 1,239,825.19 1,357,594.17 2,095,000     2,505,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       เก๎าอ้ีอเนกประสงค์ 0 0 0 25,500 -100 % 0 
       คําจัดซื้อซุ๎มเฉลิมพระเกียรติและติดตั้ง 97,000 0 0 0 0 % 0 
       เครื่องถํายเอกสารดิจิตอล 0 0 0 100,000 -100 % 0 
       ตู๎เหล็กเก็บเอกสารส านักงาน 0 0 0 11,000 -100 % 0 
       โต๏ะหมูํบูชา 0 12,000 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ               
       เครื่องขยายเสียง 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

 
      

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน๎า/นาที) 

0 0 0 15,000 -100 % 0 

 
      

3. อุปกรณ์อํานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

0 0 0 700 -100 % 0 

       เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับประมวลผล 0 0 0 0 100 % 22,000 
       เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 0 20,000 0 0 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 1 

0 0 7,600 0 0 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 97,000 32,000 7,600 212,200     52,000 
 รวมงบลงทุน 97,000 32,000 7,600 212,200     52,000 
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   งบรายจ่ายอ่ืน               
   รายจ่ายอ่ืน               
     รายจํายอื่น               
       คําส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 0 0 20,000 25,000 0 % 25,000 
 รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0 20,000 25,000     25,000 
 รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 20,000 25,000     25,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น               
 

      
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000     20,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000     20,000 
 รวมงานบริหารทั่วไป 6,917,511.51 6,819,385.19 7,115,464.17 8,430,520     9,201,320 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 734,357 692,460 732,060 1,450,000 3.45 % 1,500,000 
     เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000 
     เงินประจ าต าแหนํง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
     คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 197,940 209,040 220,020 237,900 5.09 % 250,000 
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     คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 412,205 485,890 546,520 600,000 25 % 750,000 
     เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 79,136 81,782 79,220 100,000 0 % 100,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,423,638 1,469,172 1,577,820 2,479,900     2,692,000 
 รวมงบบุคลากร 1,423,638 1,469,172 1,577,820 2,479,900     2,692,000 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

0 76,800 29,500 100,000 180 % 280,000 

     คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
     คําเชําบ๎าน 9,600 0 0 20,000 0 % 20,000 
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 7,556 10,000 100 % 20,000 
 รวมค่าตอบแทน 9,600 76,800 37,056 140,000     330,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 675 600 0 0 0 % 0 
       คําโฆษณาประชาสัมพันธ์ 0 0 670 20,000 -50 % 10,000 
       คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการ
หรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติ
ของ อปท. 

0 0 99,000 170,000 -29.41 % 120,000 

 
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

คําใช๎จํายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข๎อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

0 0 0 50,000 -40 % 30,000 
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       คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 63,224 0 52,944 100,000 -50 % 50,000 
     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 3,890 3,000 5,800 20,000 0 % 20,000 
 รวมค่าใช้สอย 67,789 49,742 158,414 370,000     240,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 34,418.19 44,021.25 52,372.6 50,000 0 % 50,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 500 0 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,920 31,085 19,580 40,000 50 % 60,000 
     วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 รวมค่าวัสดุ 76,838.19 75,106.25 71,952.6 100,000     120,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     คําบริการไปรษณีย์ 7,402 9,426 6,900 15,000 100 % 30,000 
     คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 7,402 9,426 6,900 35,000     50,000 
 รวมงบด าเนินงาน 161,629.19 211,074.25 274,322.6 645,000     740,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       เก๎าอ้ีส านักงาน 0 0 0 7,600 -100 % 0 
       ตู๎บานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ฟุต 0 0 0 0 100 % 4,800 
       ตู๎บานเลื่อนกระจกสูง 4 ชั้น 0 0 11,500 0 0 % 0 
       ตู๎บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุตพร๎อมขารอง 0 0 3,000 0 0 % 0 
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       ตู๎บานเลื่อนทึบทรงสูง 3 ฟุต 0 0 0 0 100 % 13,500 
       ตู๎บานเลื่อนทึบสูง 4 ชั้น 0 0 5,500 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 0 0 20,900 22,000 -100 % 0 
       เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 0 0 0 30,000 100 % 60,000 
 

      
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครํ
สั้น 

0 0 0 22,000 -100 % 0 

 
      

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3  

0 0 0 6,300 -100 % 0 

 
      

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน๎า/นาที) 

0 0 0 8,900 0 % 8,900 

 
      

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 

0 0 0 0 100 % 17,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 40,900 96,800     104,200 
 รวมงบลงทุน 0 0 40,900 96,800     104,200 
 รวมงานบริหารงานคลัง 1,585,267.19 1,680,246.25 1,893,042.6 3,221,700     3,536,200 
 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,502,778.7 8,499,631.44 9,008,506.77 11,652,220     12,737,520 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ               
       คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการชํวยเหลือประชาชนกํอนเกิดเหตุ ขณะ
เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 
      

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลสงกรานต์ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

0 0 0 0 100 % 200,000 

 
      

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

0 0 0 0 100 % 20,000 

     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 รวมค่าใช้สอย 864 0 26,060 980,000     305,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุกํอสร๎าง 0 0 0 10,000 -100 % 0 
     วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุอื่น 0 0 0 15,000 0 % 15,000 
 รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000     50,000 
 รวมงบด าเนินงาน 864 0 26,060 1,040,000     355,000 
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   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       ถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 0 0 0 59,000 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง               
 

      
รถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความ
จุไมํน๎อยกวํา 10,000 ลิตร ถังเหลี่ยม 

0 0 0 5,500,000 -100 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 5,559,000     0 
 รวมงบลงทุน 0 0 0 5,559,000     0 
 รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 864 0 26,060 6,599,000     355,000 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 864 0 26,060 6,599,000     355,000 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,359,719 1,417,560 1,505,460 1,772,100 12.36 % 1,991,160 
     เงินวิทยฐานะ 0 0 0 17,500 260 % 63,000 
     คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 436,080 419,700 451,920 792,000 18.59 % 939,240 
     เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 59,612 21,433 24,000 24,000 150 % 60,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,855,411 1,858,693 1,981,380 2,605,600     3,053,400 
 รวมงบบุคลากร 1,855,411 1,858,693 1,981,380 2,605,600     3,053,400 
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   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

0 0 0 10,000 1,100 % 120,000 

     คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
     คําเชําบ๎าน 0 0 0 48,000 -37.5 % 30,000 
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 10,800 10,800 10,800 20,000 0 % 20,000 
 รวมค่าตอบแทน 10,800 10,800 10,800 83,000     175,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 2,700 163,826.65 0 0 0 % 0 
       คําโฆษณาประชาสัมพันธ์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
       คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 61,349 50,000 0 % 50,000 
 

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการ
หรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน๎าที่ปกติของ อปท. 

0 0 313,430 360,000 -33.33 % 240,000 

     รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

       คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0 48,354 41,928 70,000 0 % 70,000 
       คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 32,354 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

19,500 20,000 15,000 15,000 -100 % 0 
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     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 12,600 36,000 16,600 50,000 -40 % 30,000 
 รวมค่าใช้สอย 67,154 268,180.65 448,307 565,000     410,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 12,600.92 19,678.8 9,131 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 0 0 0 100 % 15,000 
     วัสดุกํอสร๎าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0 0 755 3,000 0 % 3,000 
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 30,000 -100 % 0 
     วัสดุการเกษตร 0 0 0 4,000 -50 % 2,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0 0 0 2,000 100 % 4,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1,770 2,240 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุอื่น 0 0 0 3,000 0 % 3,000 
 รวมค่าวัสดุ 12,600.92 21,448.8 12,126 107,000     92,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               
     คําไฟฟูา 0 19,276.39 18,508.62 20,000 0 % 20,000 
     คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 0 2,342.23 8,171.8 15,000 0 % 15,000 
     คําบริการไปรษณีย์ 0 0 0 3,000 0 % 3,000 
     คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 0 21,618.62 26,680.42 43,000     43,000 
 รวมงบด าเนินงาน 90,554.92 322,048.07 497,913.42 798,000     720,000 
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   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       เก๎าอ้ีส านักงาน 0 0 0 0 100 % 4,600 
       ชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น 0 0 20,700 0 0 % 0 
       ชุดรับแขกไม๎ 0 0 0 0 100 % 9,500 
       ตู๎บานเลื่อนกระจกสูง 4 ชั้น 0 0 34,800 0 0 % 0 
       โต๏ะครู พร๎อมเก๎าอ้ี ระดับ 1-2 0 0 3,000 0 0 % 0 
       พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 0 0 4,000 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 0 0 0 0 100 % 22,000 
 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 

0 0 0 0 100 % 8,900 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 62,500 0     45,000 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค               
       โครงการกํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูํที่ 3 0 0 0 0 100 % 1,989,000 
       โครงการกํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูํที่ 6 0 0 0 0 100 % 1,985,000 
 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0     3,974,000 
 รวมงบลงทุน 0 0 62,500 0     4,019,000 
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 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,945,965.92 2,180,741.07 2,541,793.42 3,403,600     7,792,400 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ               
       คําโฆษณาประชาสัมพันธ์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
     รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ประเพณี
ท๎องถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่นรํวมกับชุมชน 

0 0 8,700 20,000 -100 % 0 

 
      

โครงการจัดการแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

0 0 29,065 35,000 0 % 35,000 

 
      

โครงการจัดการแขํงขันทักษะด๎านวิชาการให๎กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
สํวนต าบลบํอหิน 

0 0 14,451 20,000 0 % 20,000 

 
      

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลบํอหิน 

0 0 5,000 5,000 0 % 5,000 

       โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 0 0 9,880 20,000 0 % 20,000 
 

      
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 40,420 51,600 0 % 51,600 

 
      

โครงการสนับสนุนคําเครื่องแบบนักเรียน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 28,200 36,000 0 % 36,000 

 



ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  / - 38 - 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
โครงการสนับสนุนคําจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 277,100 289,000 -11.76 % 255,000 

 
      

โครงการสนับสนุนคําจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

238,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

0 932,920 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 

604,020 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายส าหรับอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 760,380 833,000 -11.76 % 735,000 

 
      

โครงการสนับสนุนคําหนังสือเรียน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 18,800 24,000 0 % 24,000 

 
      

โครงการสนับสนุนคําอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 18,800 24,000 0 % 24,000 

 
      

โครงการองค์การบริหารสํวนต าบลด าเนินการ
เอง 

0 43,361 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน
ด าเนินการเอง 

28,152 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 870,172 976,281 1,210,796 1,372,600     1,220,600 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 0 0 0 100 % 15,000 
     คําอาหารเสริม (นม) 825,180 832,946.4 944,305.92 1,755,000 -7.19 % 1,628,770 
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 5,000 
     วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 -100 % 0 
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 รวมค่าวัสดุ 825,180 832,946.4 944,305.92 1,760,000     1,648,770 
 รวมงบด าเนินงาน 1,695,352 1,809,227.4 2,155,101.92 3,132,600     2,869,370 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ               
 

      
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 50 นิ้ว 

0 0 0 0 100 % 103,000 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0     103,000 
 รวมงบลงทุน 0 0 0 0     103,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสํวนราชการ 2,898,000 2,855,840 0 0 0 % 0 
       โครงการวันเด็กแหํงชาติ 0 0 0 50,000 0 % 50,000 
       โครงการวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2562 0 0 50,000 0 0 % 0 
 

      
โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบลบํอหิน 

0 0 2,732,965 2,920,000 -4.11 % 2,800,000 

 รวมเงินอุดหนุน 2,898,000 2,855,840 2,782,965 2,970,000     2,850,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 2,898,000 2,855,840 2,782,965 2,970,000     2,850,000 
 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,593,352 4,665,067.4 4,938,066.92 6,102,600     5,822,370 
 รวมแผนงานการศึกษา 6,539,317.92 6,845,808.47 7,479,860.34 9,506,200     13,614,770 
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 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 120,000 

 รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0     120,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ               
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 0 0 15,901 40,000 -100 % 0 
       คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 40,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการปูองกันและระงับโรคติดตํอเชื้อไวรัสโค
โรนํา 2019 (โควิด 19) 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

โครงการฝีกอบรมให๎ความรู๎ในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต๎นทาง 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 
      

โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต๎นทาง 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 
      

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าเนิดสุนัขและ
แมว 

0 0 0 0 100 % 30,000 
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โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าหนดสุนัขและ
แมว 

0 0 39,210 30,000 -100 % 0 

 
      

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

 
      

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

0 15,462 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 0 15,462 55,111 120,000     120,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 21,000 30,000 0 % 30,000 
 รวมค่าวัสดุ 0 0 21,000 30,000     30,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0 15,462 76,111 150,000     270,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
       เครื่องพํนหมอกควัน 0 0 0 59,000 -100 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 59,000     0 
 รวมงบลงทุน 0 0 0 59,000     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน               
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       เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 180,000 0 % 180,000 
 รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000     180,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000     180,000 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 15,462 76,111 389,000     450,000 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 0 15,462 76,111 389,000     450,000 
 แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 577,560 609,600 645,240 687,360 25.4 % 861,960 
     เงินประจ าต าแหนํง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
     คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 1,207,880 1,300,860 1,329,004 1,394,400 2.64 % 1,431,240 
     เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 148,760 131,540 105,616 106,020 -5.68 % 100,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,976,200 2,084,000 2,121,860 2,229,780     2,435,200 
 รวมงบบุคลากร 1,976,200 2,084,000 2,121,860 2,229,780     2,435,200 
   งบด าเนินงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

14,750 0 0 19,000 900 % 190,000 

     คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 60,000 -83.33 % 10,000 
     เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 7,480 7,229 7,200 11,000 -9.09 % 10,000 
 รวมค่าตอบแทน 22,230 7,229 7,200 90,000     210,000 
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   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ               
       คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 4,621.5 30,000 0 % 30,000 
 

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการ
หรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติ
ของ อปท. 

0 0 99,000 0 0 % 0 

       คําเชําสระน้ า 0 0 38,500 50,000 0 % 50,000 
     รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 9,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

       คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 44,364 47,374 64,210 30,000 66.67 % 50,000 
     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 2,800 111,965 87,745 -43.02 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 44,364 50,174 318,296.5 197,745     189,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุส านักงาน 14,647.87 17,489.31 9,584 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0 0 28,715 14,255 40.3 % 20,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,310 9,780 12,480 30,000 33.33 % 40,000 
     วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 รวมค่าวัสดุ 52,957.87 27,269.31 50,779 84,255     100,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     คําบริการไปรษณีย์ 0 0 1,500 0 100 % 3,000 
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 รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,500 0     3,000 
 รวมงบด าเนินงาน 119,551.87 84,672.31 377,775.5 372,000     502,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
       เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง 9,000 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ               
       กล๎องถํายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 0 19,300 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับประมวลผล 0 0 21,000 0 0 % 0 
       เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 0 0 29,500 0 0 % 0 
       เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 7,100 0 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 9,000 0 57,600 19,300     0 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค               
       โครงการขยายเขตประปาซอยทําเรือ หมูํที่ 6 88,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการขยายเขตประปาซอยบ๎านนายไสว หมูํที่ 
6 

38,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการขยายเขตประปาบริเวณสายหัวหิน - 
พรุจูด หมูํที่ 2  

60,000 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 186,000 0 0 0     0 
 รวมงบลงทุน 195,000 0 57,600 19,300     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,290,751.87 2,168,672.31 2,557,235.5 2,621,080     2,937,200 
 งานไฟฟ้าถนน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 120,183.5 188,100 0 0 0 % 0 
       คําจ๎างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญ๎า/ตัดต๎นไม๎กิ่งไม๎ 0 0 72,796 82,994 20.49 % 100,000 
       คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 3,500 20,000 100 % 40,000 
       คําใช๎จํายในการจัดท าแนวเขตการปกครอง 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

      
คําใช๎จํายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชม 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

       คําธรรมเนียม 0 0 21,600 30,000 0 % 30,000 
     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 733,460 243,730 678,500 380,470 -84.79 % 57,870 
 รวมค่าใช้สอย 853,643.5 431,830 776,396 533,464     247,870 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 109,610 60,191.1 185,367.49 100,000 100 % 200,000 
     วัสดุกํอสร๎าง 84,295 49,500 49,146 150,000 -66.67 % 50,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 133,100 15,000 200 % 45,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 44,309 137,331.84 71,976.6 250,000 -60 % 100,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 34,000 17.65 % 40,000 
     วัสดุอื่น 0 2,760 0 5,000 0 % 5,000 
 รวมค่าวัสดุ 238,214 249,782.94 439,590.09 554,000     440,000 
 รวมงบด าเนินงาน 1,091,857.5 681,612.94 1,215,986.09 1,087,463.64     687,870 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ               
       โคมไฟถนน 0 0 67,500 0 0 % 0 
       ตู๎คอนซูเมอร์มีกันดูดพร๎อมเมน 0 0 2,100 0 0 % 0 
 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 69,600 0     0 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
     คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
โครงการขยายเขตประปา ทํอ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 
(ชั้นคุณภาพ 8.5) ชนิดบานหัว ยาว 510.00 
เมตร หมูํที่ 5 สายไรํออก-พรุดินนา 

55,500 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการขยายเขตประปา ทํอ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 
(ชั้นคุณภาพ 8.5) ชนิดบานหัว ยาว 844.00 
เมตร หมูํที่ 7 สายทุํงโพธิ์-บ๎านใหมํ   

95,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการขยายเขตประปา ทํอ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 
(ชั้นคุณภาพ 8.5) ยาว 568.00 เมตร หมูํที่ 1 
สายปุาสาคู 

61,500 0 0 0 0 % 0 

 
      

เงินชดเชยคํางานกํอสร๎างสัญญาแบบปรับราคา
ได๎ (คํา K) 

0 0 0 50,000 -40 % 30,000 

 
    

คําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง 

              

 
      

คําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งกํอสร๎าง 

0 0 0 50,000 -60 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 212,000 0 0 100,000     50,000 
 รวมงบลงทุน 212,000 0 69,600 100,000     50,000 
   งบรายจ่ายอ่ืน               
   รายจ่ายอ่ืน               
     รายจํายอื่น 9,020 0 0 0 0 % 0 
 

      
คําใช๎จํายส าหรับคําจ๎างที่ปรึกษาวิจัยประเมินผล
พัฒนาแบบผังเมือง ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมตํางๆ 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมรายจ่ายอ่ืน 9,020 0 0 10,000     10,000 
 รวมงบรายจ่ายอ่ืน 9,020 0 0 10,000     10,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสํวนราชการ 525,750.36 237,328.03 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการขยายเขตประปาสายดุหุน-ทุํงข้ีเหล็ก 
หมูํที่ 3 

0 0 58,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการขยายเขตประปาสายดุหุน-ปากคลอง 
หมูํที่ 3 

0 0 117,000 0 0 % 0 

 
      

โครงการขยายเขตประปาสายทุํงคลองสน หมูํที่ 
2 

0 0 41,000 0 0 % 0 

       โครงการขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูา หมูํที่ 2 0 0 69,316.07 0 0 % 0 
 

      
อุดหนุนกิจการไฟฟูาให๎กับการไฟฟูาสํวนภูมิภาค
จังหวัดตรัง 

0 0 0 17,006 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 525,750.36 237,328.03 285,316.07 17,006     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 525,750.36 237,328.03 285,316.07 17,006.36     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมงานไฟฟ้าถนน 1,838,627.86 918,940.97 1,570,902.16 1,214,470     747,870 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 87,000 0 0 0 0 % 0 
       คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 0 108,000 0 % 108,000 
 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต๎นทาง 

6,577 0 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 93,577 0 0 108,000     108,000 
 รวมงบด าเนินงาน 93,577 0 0 108,000     108,000 
 รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 93,577 0 0 108,000     108,000 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,222,956.73 3,087,613.28 4,128,137.66 3,943,550     3,793,070 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

       คําใช๎จํายตํางๆ 67,360 0 0 0 0 % 0 
 

      
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา ฯลฯ 

0 56,100 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
คําใช๎จํายในการตัดกิจกรรม จดัฝึกอบรม ประชุม 
สัมนา ฯลฯ 

41,084 0 0 0 0 % 0 

       โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

0 0 28,224 20,000 -100 % 0 

       โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 20,000 
       โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
       โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแกํประชาชน 0 11,410 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแกํประชาชนต าบล
บํอหิน 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

 
      

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลบํอ
หิน 

0 0 59,610 70,000 0 % 70,000 

       โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบํอหิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
โครงการสํงเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลบํอหิน 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 
      

โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงแบบโฮมสเตย์
ต าบลบํอหิน 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 
      

โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
เจ๎าหน๎าที่ อบต.บํอหิน 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 

      

โครงการสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

0 0 0 20,000 -50 % 10,000 

       โครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมค่าใช้สอย 108,444 67,510 87,834 270,000     255,000 
 รวมงบด าเนินงาน 108,444 67,510 87,834 270,000     255,000 
 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 108,444 67,510 87,834 270,000     255,000 
 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 108,444 67,510 87,834 270,000     255,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียน เยาวชน 
และประชาชน 

254,303 336,938 301,755 400,000 0 % 400,000 

 
      

โครงการจัดสํงทีมนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกับ
หนํวยงานอื่น 

15,800 0 0 0 0 % 0 

       โครงการจัดสํงทีมนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬา 0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

      
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให๎แกํ
หมูํบ๎าน 

0 48,876 0 0 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 270,103 385,814 301,755 420,000     400,000 
 รวมงบด าเนินงาน 270,103 385,814 301,755 420,000     400,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน               
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โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให๎แกํหมูํบ๎าน หมูํที่ 
1-9 

0 0 0 0 100 % 70,000 

 รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0     70,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0     70,000 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 270,103 385,814 301,755 420,000     470,000 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

       โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 100,000 
 

      
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
ประจ าปี 2559 

6,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
ประจ าปี 2561 

0 0 90,240 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
ประจ าปี 2562 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 6,000 0 90,240 100,000     100,000 
 รวมงบด าเนินงาน 6,000 0 90,240 100,000     100,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 110,000 109,000 0 0 0 % 0 
       โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน 0 0 0 0 100 % 109,000 
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เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ๎านดุหุน หมูํที่ 3 

0 0 60,000 60,000 -100 % 0 

 
      

เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8 

0 0 25,000 25,000 -100 % 0 

 
      

เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ๎านปากคลอง หมูํ
ที่ 9 

0 0 24,000 24,000 -100 % 0 

 รวมเงินอุดหนุน 110,000 109,000 109,000 109,000     109,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 110,000 109,000 109,000 109,000     109,000 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 116,000 109,000 199,240 209,000     209,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 386,103 494,814 500,995 629,000     679,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 0 0 100 % 500,000 
 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     500,000 
 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     500,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น               
 

      
โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางพาราแคปซีลสาย
หลังอ าเภอ-ไรํออก (ตอน 4) หมูํที่ 1-หมูํที่ 5 

0 0 0 0 100 % 500,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0     500,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0     500,000 
 รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0 0 0     1,000,000 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0     1,000,000 
 แผนงานการเกษตร               
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

              

 
      

โครงการจิตอาสา เราท าดีด๎วยหัวใจ จัดท าฝาย
น้ าล๎น  

0 0 0 35,000 -100 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 35,000     0 
 รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 35,000     0 
 รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 0 0 0 35,000     0 
 รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 35,000     0 
 แผนงานการพาณิชย์               
 งานกิจการประปา               
   งบด าเนินงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ               
       คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 32,867 50,000 -40 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการ
หรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติ
ของ อปท. 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมค่าใช้สอย 0 0 32,867 60,000     40,000 
   ค่าวัสดุ               
     วัสดุกํอสร๎าง 165,790 163,469.8 149,957.91 246,000 -39.02 % 150,000 
     วัสดุอื่น 0 0 17,254 50,000 0 % 50,000 
 รวมค่าวัสดุ 165,790 163,469.8 167,211.91 296,000     200,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     คําไฟฟูา 909,969.31 944,349.37 905,064.38 1,015,000 18.23 % 1,200,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 909,969.31 944,349.37 905,064.38 1,015,000     1,200,000 
 รวมงบด าเนินงาน 1,075,759.31 1,107,819.17 1,105,143.29 1,371,000     1,440,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครุภัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
       (1) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง 0 0 0 22,000 0 % 22,000 
 

      
(10) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 10 ใบพัด 

0 0 0 25,188 0 % 25,188 

       (11) ไดโวํ 2 นิ้ว ขนาด 2 แรงม๎า 0 0 0 27,013 -100 % 0 
       (12) ไดโวํ 1.5 นิ้ว ขนาด 1.5 แรงม๎า 0 0 0 10,704 -100 % 0 
       (13) ปั๊มหอยโขํงหน๎าแปลน SAER  0 0 0 23,172 -100 % 0 
       (2) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0 32,950 25,890 110,828 -6.54 % 103,576 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
       (3) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0 0 0 55,916 0 % 55,916 
       (4) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0 0 21,410 49,116 0 % 49,116 
       (5) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0 164,750 230,650 317,367 -6.54 % 296,604 
       (6) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0 0 0 30,224 -6.54 % 28,248 
       (7) ตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโขํง 0 0 0 15,000 0 % 15,000 
 

      
(8) ต๎ู 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม๎า 

0 0 44,400 36,000 0 % 36,000 

       (8) ตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า  (ซัมเมอร์ส) 0 14,800 0 0 0 % 0 
 

      
(9) ต๎ู 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม๎า 

0 0 14,800 30,000 0 % 30,000 

 
      

คําซํอมแซมและบ ารุงรักษาโครงสร๎างของ
ครุภัณฑ์ ขนาดใหญํ 

0 112,000 0 0 0 % 0 

 
      

เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 
แรงม๎า 

98,850 0 0 0 0 % 0 

 
      

บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) 
ขนาด 1.5 แรงม๎า 

0 0 0 12,092 0 % 12,092 

 
      

บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) 
ขนาด 2 แรงม๎า 

0 0 0 14,610 0 % 14,610 

       ปั้มหอยโขํงหน๎าแปลน SAER 0 0 0 0 100 % 23,172 
     ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ               
 

      
หม๎อเพ่ิมไฟฟูาอัตโนมัติ ขนาด 45 แอมป์ และตู๎
เก็บพร๎อมติดตั้ง 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

 รวมค่าครุภัณฑ์ 98,850 324,500 337,150 809,230     711,522 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 รวมงบลงทุน 98,850 324,500 337,150 809,230     711,522 
 รวมงานกิจการประปา 1,174,609.31 1,432,319.17 1,442,293.29 2,180,230     2,151,522 
 รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,174,609.31 1,432,319.17 1,442,293.29 2,180,230     2,151,522 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
     คําช าระหนี้เงินต๎น 0 375,123.5 0 0 0 % 0 
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 136,797 143,811 173,978 180,000 0 % 180,000 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 6,625 10,000 0 % 10,000 
     เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 6,174,900 6,477,000 6,881,900 7,658,400 5.64 % 8,090,400 
     เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,921,600 2,092,000 2,260,800 2,880,000 6.25 % 3,060,000 
     เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 84,000 84,000 84,000 96,000 0 % 96,000 
     ส ารองจําย 12,868 64,900.84 19,906 92,500 -24.32 % 70,000 
     รายจํายตามข๎อผูกพัน 196,824 159,000 0 0 0 % 0 
      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บํอหิน 0 0 129,000 129,000 0.78 % 130,000 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (กบท.) 

172,971 184,892 197,237 225,500 1.25 % 228,318 

 รวมงบกลาง 8,699,960 9,580,727.34 9,753,446 11,271,400     11,864,718 
 รวมงบกลาง 8,699,960 9,580,727.34 9,753,446 11,271,400     11,864,718 
 รวมงบกลาง 8,699,960 9,580,727.34 9,753,446 11,271,400     11,864,718 
 รวมแผนงานงบกลาง 8,699,960 9,580,727.34 9,753,446 11,271,400     11,864,718 
 รวมทุกแผนงาน 29,635,033.66 30,023,885.7 32,503,244.06 46,475,600     46,900,600 
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอ สิเกา   จังหวัดตรัง 
        

                                        ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,900,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ   
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,201,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,599,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

      ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํนายก/รองนายก ได๎แกํ 
    (1) เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท ตั้งจํายไว๎  
12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 
    (2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จ านวน  
2 อัตรา ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.
2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557  

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํนายก/รองนายก  ได๎แกํ 
    (1) เงินประจ าต าแหนํงนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
    (2) เงินประจ าต าแหนํงรองนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 880 บาท จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,760 บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120 บาท  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.
2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษให๎แกํนายก/รองนายก อบต. ได๎แกํ 
    (1) เงินคําตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
    (2) เงินคําตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 800 บาท
จ านวน 2 อัตรา ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.
2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

      เพ่ือเบิกจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนให๎กับเลขานุการนายก อบต.  
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.
2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,713,600 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํสมาชิกสภา อบต.  
    (1) เงินคําตอบแทนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท  
ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท 
    (2) เงินคําตอบแทนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180 บาท  
ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 
    (3) เงินคําตอบแทนสมาชิกสภา อบต. อัตราเดือน 7,200 บาท จ านวน  
16 อัตรา ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 1,382,400 บาท 
    (4) เงินคําตอบแทนเลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท  
ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.
2554 แก๎ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,201,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,024,360 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงาน
สํวนต าบลในส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน
จ านวน 8 อัตรา ได๎แกํ  เงินเดือนปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน๎าส านัก
ปลัด นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นิติกร เจ๎าพนักงานธุรการ เจ๎าพนักงานสาธารณสุข  เป็นไปตามหนังสือ
ส านักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 7,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิ์ที่
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต. ก าหนดของพนักงาน
สํวนต าบลในส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน  
    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
    (1) เงินประจ าต าแหนํงปลัด อบต. อัตราเดือนละ 7,000 บาท ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท  
    (2) เงินประจ าต าแหนํงรองปลัด อบต. อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
    (3) เงินประจ าต าแหนํง หัวหน๎าส านักปลัด อบต. อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) และตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษต าแหนํงผู๎บริหารงานท๎องถิ่น
ระดับกลาง (ปลัด อบต.) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน
เป็นเงิน 84,000 บาท ตามสิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมายและหนังสือสั่งการ
หรือ ก.อบต. ก าหนดไว๎ ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การให๎ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินคําตอบแทน
นอกเหลือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนก าหนดให๎ข๎าราชการการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึ้น
ไป ได๎รับเงินเดือนคําตอบแทนเป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ า
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ต าแหนํง และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบล
จังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (แก๎ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 31) ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 858,840 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือน/เงินปรับปรุงคําตอบแทนของ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน ตามแผน
อัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง และตามสิทธิที่ระเบียบ 
ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.ก าหนด ที่สังกัดในส านักงานปลัด
องค์การบริหารสํวนต าบล ดังนี้ 
    (1) คําจ๎างพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ได๎แกํ ผู๎ชํวย
นักพัฒนาชุมชน ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ  
    (2) คําจ๎างพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ได๎แกํ คนงาน
ทั่วไป นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ 
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัด
ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่2)   

      

   
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 58,800 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทั่วไป และเงินเพิ่มอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข๎อ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน ตาม
แผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  
    เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลังและเป็นไป
ตามหนังสือ กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวนคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ อปท.   

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,505,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 484,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 286,000 บาท 

      

      ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท  
    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการคําตอบแทนผู๎รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ๎าง คําตอบแทนในการส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานของ
อบต. คําตอบแทนผู๎มาชํวยราชการ คําเบี้ยประชุม เชํน คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกคําตอบแทนคณะกรรมการที่แตํงตั้งตาม
กฎหมายและสิทธิได๎รับคําตอบแทนตามระเบียบ เงินรางวัล เงินท า
ขวัญ อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
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    2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว156 ลงวันที่
19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  256,000  บาท 
    เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให๎กับ
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปของ
องค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859            
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
    4) หนงัสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ
พนักงาน ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ตามที่ระเบียบก าหนด เป็นไปตาม 
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
      2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร 

      

   

       ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 168,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อ คําช าระเงินก๎ูกรณีปลูกสร๎างบ๎าน
ส าหรับพนักงานสํวนต าบล ผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003  
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํผู๎บริหาร พนักงานสํวน
ต าบล/ผู๎มีสิทธิตามระเบียบ เป็นไปตาม  
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 302 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0803.3/ว 2495  
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคํา
เลําเรียน  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,659,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 2,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บหนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือ หรือเอกสาร

รูปเลํมอ่ืนใด 
      

    
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล
เชํน คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ เชํน วารสาร ปฏิทิน ฯลฯ คําจ๎างเหมาท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ คําจ๎างเหมารถแหํประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

      

    
3. ค่าธรรมเนียม จ านวน 2,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตํางๆ รวมทั้งคําธรรมเนียมปูาย ยานพาหนะ

คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดินและคําธรรมเนียมอ่ืนใดที่สามารถ
เบิกจํายได๎ 

      

    
4. ค่าเช่าพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต์และจดทะเบียนเว็บไซต์ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําพ้ืนที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ (Website) เป็นราคาตํอ
ป ีและคําจดทะเบียนเว็บไซต์ Domain name ราคาตํอปี 
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5. ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ ให๎แกํผู๎รับจ๎างเหมาท าการอยํางหนึ่ง
อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติมเสริมสร๎างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํน คําจ๎างแรงงานตํางๆ คําจ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัด
ปลวก หน ูแมลง คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล คําจ๎างเหมาบริการติดตั้ง
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่เป็นกิจการตามอ านาจหน๎าที่และ
สามารถเบิกจํายในประเภทรายจํายนี้ได๎  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
6. ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. 

จ านวน 108,000 บาท 

      

      ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติ
ของ อปท. เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น 
เชํน งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งานพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศ งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข๎อมูล งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
7. ค่าเช่าอาคารสถานที่ (ที่ท าการ อบต.ชั่วคราว) จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลชั่วคราว จ านวน  
12 เดือน จํายเป็นรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท  
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 

      

    
8. ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการจัดเก็บและบันทึกข๎อมูลพื้นฐานเพื่อน าไปใช๎ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.2/ว 2418     
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง การเก็บข๎อมูลพ้ืนฐานเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.2/ว 4413  
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
9. ค่าเบี้ยประกัน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําประกันภัยตํางๆ เชํน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถกระเช๎า
ของทางราชการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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10. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค าพิพากษา จ านวน 5,000 บาท 

    
 

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาและคําธรรมเนียม
ตําง ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สวํนท๎องถิน่ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  (1) ค่ารับรอง จ านวน 20,000 บาท 
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
    เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานรวมทั้งเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องใน
การรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม  
คําของขวัญ คําพิมพ์เอกสาร คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
คําบริการด๎วย  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562  
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายฯ  
    เพ่ือจํายเป็นคําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือของ อบต. ในโอกาสตํางๆ การประชุม
ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ
เชํน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม เครื่องใช๎ในการเลี้ยงรับรองและคําบริการอ่ืนๆ  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562  
(2) ค่าพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีตํางๆ เชํน คําใช๎จํายใน
การจัดงาน คําเครื่องสักการะ พานพุํม พานดอกไม๎ พวงมาลา คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําเชําเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๏ะ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําจัดซื้อ
ธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ เสาธง คําปูายประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวน หรืออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนเพ่ือมารํวมงานรัฐพิธี และพระ
ราชพิธีตํางๆ  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม ประชุม 
สมัมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู๎บริหารท๎องถิ่น
สมาชิกสภาฯ พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจาก
ผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารสํวน
ต าบล โดยจํายเป็นคําเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ คําเบี้ยเลี้ยง
คําพาหนะ คําเชําที่พักและคําใช๎จํายอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎อง ในการเดินทางไป
ราชการประชุม อบรม สัมมนา หรือการไปติดตํอราชการ ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557    

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 800,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ กรณี
ต าแหนํงที่วําง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให๎มีการเลือกตั้งใหมํและ
กรณีอ่ืนๆ) เชํน คําใช๎จํายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คําวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือ คํากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสาร คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร คําเชําอุปกรณ์
ตํางๆ คําของสมนาคุณ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร
คําอาหาร คํายานพาหนะ คําปูายโครงการ คําปูาย ประชาสัมพันธ์
คําตอบแทนคณะกรรมการ คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการเลือกตั้ง
ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น  
พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่                  
6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือ
เป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการเลือกตั้งท๎องถิ่น 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289 การ
เตรียมการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นคําใช๎จําย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร หน๎า 187 ล าดับที่ 19) 

      

    
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ตํางๆ ที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานราชการ  
 
 
 

      



ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  / - 67 - 

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน 300,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของผู๎บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสํวน
ต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน และ
หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมฯ เชํน คําตกแตํงสถานที่ คําวัสดุ/อุปกรณ์ คําของสมนาคุณในการดู
งาน คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเชําที่พัก คํายานพาหนะ เป็นต๎น
และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับโครงการที่สามารถเบิกจํายได๎ตามท่ีระเบียบ
ก าหนด เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559    
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมือง การบริหาร หน๎า 185 ล าดับที่ 14 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 45,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติ เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชํน รถจักรยานยนต์
รถยนต์สํวนกลาง ต๎ู โต๏ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารส านักงาน ทรัพย์สินอื่นๆ
ของ อบต. ฯลฯ  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 177,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ  
สมุดประวัติประจ าตัวข๎าราชการ แบบพิมพ์ แผงกั้นห๎อง แผงบอร์ด ประกาศ
ตรายาง แผํนปูายชื่อส านักงาน/หนํวยงาน แผํนปูายตํางๆ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ หมึกเครื่องถํายเอกสาร น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ เก๎าอ้ีพลาสติกฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อไฟฟูาและวิทยุ เชํน ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา
เทปพันสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ล าโพง หม๎อแปลงไฟฟูา ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน
ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
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รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ  

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง เชํน แปรง ไม๎กวาด น้ ายาล๎างห๎องน้ า ถัง ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม  
แก๎วน้ า จานรอง กระติกน้ าร๎อน ถ๎วยกาแฟ กระติกน้ าแข็ง น้ ายาถูพ้ืน ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เชํน หัวเทียน ล็อค
พวงมาลัย หม๎อน้ า กรวยจราจร ยางรถยนต์และ จักรยานยนต์ แบตเตอรี่
ล๎อ ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน
น้ ามันก๏าด น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ถําน ฯลฯ เพ่ือใช๎กับรถยนต์สํวนกลาง
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องมืออ่ืนๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบและ
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์จากหนํวยงานอืน่ที่สนับสนุน ฯลฯ เพ่ือใช๎
ในกิจการขององค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
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    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523       
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและ
คําสาธารณูปโภค 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ าและสัตว์ปีก พืชและ
สัตว์ จอบ กระถางต๎นไม๎ ดิน ยาฆําแมลง ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําล๎าง อัดขยายภาพ สี พํูกัน ฟิล์ม กระดาษเขียน
โปสเตอร์ แผํนซีดี ภาพถํายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเครื่องแตํงกาย เชํน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท๎า
รองเท๎าฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน เมาส์ แผํนดิสก์ แปูนพิมพ์
หมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษตํอเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล หนํวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผํนกรองแสง เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุดไมํเกิน 20,000 บาท
ฯลฯ เป็นไปตาม  
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    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอ่ืนที่ไมํเข๎าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดแตํมี
ความจ าเป็นต๎องใช๎ เชํน ชั้นวางรองเท๎า ตู๎พลาสติก กลํองพลาสติก ลิ้นชัก
พลาสติก วัสดุอื่นๆ อุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 185,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาส าหรับอาคารที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลบํอ
หินและอาคารตํางๆ ที่อยูํในการดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบลหรือ
ทรัพย์สินของ อบต. เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาส าหรับอาคารที่ท าการองค์การบริหารสํวน
ต าบล และอาคารตํางๆ ที่อยูํในการดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบลหรือ
ทรัพย์สินของ อบต. เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    
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ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์พ้ืนฐาน คําโทรศัพท์เคลื่อนที่ คําเชําเครื่อง
เสียง คําเชําหมายเลขโทรศัพท์ คําบ ารุงรักษา ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดสํงไปรษณีย์ คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร  
คําไปรษณีย์ลงทะเบียน คําธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชํน คําโทรภาพ 
(โทรสาร) คําเทเลกซ์ คําวิทยุติดตามตัว คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผําน
ดาวเทียม คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ด และคําสื่อสารอ่ืนๆ เชํน คําเคเบิ้ลทีวี คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม
เป็นต๎น และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําว  
และคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช๎บริการ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    

      

  
งบลงทุน รวม 52,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 52,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
เครื่องขยายเสียง จ านวน 30,000 บาท 

      

      ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง (Power amp) ขนาด 150 วัตต์ พร๎อมล าโพง สเปคเครื่องเสียงมีขา
ต้ัง พร๎อมแอมป์ 2 ตัว มีไมโครโฟน 2 ชุด คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
    1) เป็นเครื่องขยายเสียงสเตอริโอ 
    2) ก าลังไมํต่ ากวํา 150 watt RMS (75+75) ที่โหลด 8 โอห์ม 
    3) มี Input Line (stereo)  ไมํต่ ากวํา 2 จุด 
    4) มีระบบปูองกนัล าโพงแบบอีเลคทรอนิกส์ หรือดีกวํา 
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    5) มี Output Impedance 4 โอห์ม หรือ 8 โอห์ม 
    6) ล าโพงตู๎แบบ full range ขนาดไมํต่ ากวํา 10 นิ้ว จ านวน 2 ตัว ก าลัง
ขับอยํางน๎อย 75 watt RMS มียํานความถี่
ระหวําง 50 Hz ถึง 15 kHz ความท๎านตาน 8 โอห์ม ติดตั้งแบบขาตั้ง
เฉพาะ (ใบเสนอราคาท๎องตลาด) 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์            
หน๎า 200 ล าดับที่ 46 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
 - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะ อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือ
ดีกวํา ดังนี้  
 1. ในกรณีท่ีมีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผล ด๎าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 10 แกน หรือ  
 2. ในกรณีท่ีมีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อย กวํา 6 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎
ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง  
 - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อย
กวํา 8 GB 
 - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว  
 - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง  
 - มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1ชํอง  
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา
จ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
 - สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 12  
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    
ค่าส ารวจความพึงพอใจของประชาชน จ านวน 25,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตํอผลการ

ท างานของ อบต. เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์การบริหาร
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      อุดหนุนให๎กับเทศบาลต าบลควนกุน เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพ่ือชํวยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร หน๎า 182 ล าดับที่ 7 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,536,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,692,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,692,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,500,000 บาท 

      

      ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบล จ านวน 5 อัตรา คือ 
    - ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงนักวิชาการจัดเก็บรายได๎ จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงเจ๎าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

      ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงานสํวนต าบลและเงินเพ่ิม
อ่ืนๆ เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

      ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการ/หัวหน๎าสํวน
ราชการที่มีฐานะเป็นกองตามสิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมายและหนังสือสั่งการ
หรือ ก.อบต.ก าหนด เป็นไปตาม 
    1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) 
    2) หนังสือส านักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 250,000 บาท 

      

      ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจ๎างและเงินปรับปรุงคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจ า
ต าแหนํงเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี  
    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 750,000 บาท 

      

      ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามสิทธิที่ระเบียบ 
ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนดให๎แกํพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา คือ 
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา  
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา  
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ จ านวน 1 อัตรา  
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 1 อัตรา 
    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทั่วไป และเงินเพิ่มอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข๎อ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน ตาม
แผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  
    เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลังและเป็นไป
ตามหนังสือ กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ๎อมแนวทางการค านวนคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ อปท.   
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งบด าเนินงาน รวม 740,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 280,000 บาท 

      

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการคําตอบแทนผู๎รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ๎าง คําตอบแทนในการส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน
ของ อบต. คําตอบแทนผู๎มาชํวยราชการ คําเบี้ยประชุม เชํน คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกคําตอบแทนคณะกรรมการที่แตํงตั้งตาม
กฎหมายและสิทธิได๎รับคําตอบแทนตามระเบียบ เงินรางวัล เงินท า
ขวัญ อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
    3) หนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว  2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 180,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให๎กับ
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสํวน
ต าบล พนักงานจ๎างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการรวมถึง
บุคคลที่ได๎รับค าสั่งแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ตามค าสั่งของ อบต. ที่มีสิทธิได๎รับ
ตามระเบียบฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อ คําช าระเงินก๎ูกรณีปลูกสร๎างบ๎าน
ส าหรับพนักงานสํวนต าบล ผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํผู๎บริหารพนักงานสํวน
ต าบล/ผู๎มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นไปตาม 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 302 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0803.3/ว 2495  
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล
เชํน คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ เชํน วารสาร ปฏิทิน คําจ๎างเหมาท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ คําจ๎างเหมารถแหํประชาสัมพันธ์ คําใช๎จํายส าหรับเว็บไซต์
ขององค์การบริหารสํวนต าบล ฯลฯ 
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ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 
    - คํารับวารสาร คูํมือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ส านักงานและหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
    - คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ คําเย็บ
หนังสือ เข๎าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
    - คําติดตั้งโทรศัพท์ 
    - คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ 
    - คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชํน แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ เป็นต๎น 
    - คําธรรมเนียมตํางๆ เชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา คําธรรมเนียม
ส ารวจและออกแบบไฟฟูา ประปา คําธรรมเนียมตํางๆ เป็นต๎น 
    - คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยรถยนต์
สํวนกลาง รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์หรือทรัพย์อ่ืน 
    - คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
    - คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัดปลวก
หน ูแมลง คําจ๎างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ คําจ๎างเหมา
ติดตั้งอุปกรณ์ห๎องน้ า อํางล๎างหน๎า โถปัสสาวะ เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. 

จ านวน 120,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงาน
โครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. เป็น
ต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งานรักษาความ
ปลอดภัย งานท าความสะอาด งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิต
และพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข๎อมูล งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็นต๎น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข๎อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือน าไปใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎  
    1. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ.2562 
    2. ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวําด๎วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2550 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ.2562 
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2561 
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แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมือง การบริหาร หน๎า 181 ล าดับที่ 21 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรืออบรม ประชุมสัมมนา
ส าหรับเป็นคําธรรมเนียมลงทะเบียน และคําลงทะเบียนตํางๆ คําเบี้ยเลี้ยง 
คําพาหนะเดินทาง คําเชําที่พัก และคําใช๎จํายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง
เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินที่เป็นลักษณะการจ๎างโดยผู๎

รับจ๎างเป็นผู๎ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เอง เชํน รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ต๎ู โต๏ะ ฯลฯ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟูม เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง แผํนปูายตํางๆ สมุดบัญชี ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิล
น้ ามันเครื่อง รถยนต์สํวนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลอ่ืนๆ ที่อยูํใน
ความรับผิดชอบและเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์จากหนํวยงานอื่นที่
สนับสนุน ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของ อบต. เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
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    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและ
คําสาธารณูปโภค 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน เมาส์ แผํนดิสก ์แปูนพิมพ์  
หมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษตํอเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล หนํวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผํนกรองแสง เครื่องกระจายสัญญาณโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุดไมํเกิน 
20,000 บาท ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอ่ืนที่ไมํเข๎าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทในแตํมี
ความจ าเป็นต๎องใช๎ เชํน ชั้นวางรองเท๎า ตู๎พลาสติก กลํองพลาสติก ลิ้นชัก
พลาสติก วัสดุอื่นๆ อุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดสํงไปรษณีย์ คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร  
คําเชําตู๎ไปรษณีย์ คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบGFMISฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชํน คําโทรภาพ
(โทรสาร) คําเทเลกซ์ คําวิทยุติดตามตัว คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผําน
ดาวเทียม คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ด และคําสื่อสารอ่ืนๆ เชํน คําเคเบิ้ลทีวี คําเชําชํองสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต๎น และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการ
ดังกลําว และคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ เป็นไปตาม     
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    

      

  
งบลงทุน รวม 104,200 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 104,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ฟุต จ านวน 4,800 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎บานเลื่อนกระจกสูงทรงสูง 3 ฟุต

ขนาด 915 x 457 x 1830 MM. จ านวน 1 ต๎ู (ใบเสนอราคาท๎องตลาด) 
      

    
ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง 3 ฟุต จ านวน 13,500 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎บานเลื่อนทึบทรงสูง 3 ฟุต

ขนาด 915 x 457 x 1830 MM จ านวน 3 ต๎ู ราคาตู๎ละ 4,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 13,500  บาท (ใบเสนอราคาท๎องตลาด)        

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 60,000 บาท 

      

            เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 30,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
          - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมํน๎อย
กวํา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย 
          - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 12 MB 
          - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
               1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนํวยความจ า ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
               2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
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              3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
          - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํ
น๎อยกวํา 8 GB 
          - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 480 GB จ านวน 1 หนํวย 
          - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
          - มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
          - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง 
          - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
          - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 8) 

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1  
(28 หน้า/นาที) 

จ านวน 8,900 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที่1 (28 หน๎า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200 x 1,200 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 28 หน๎าตํอ
นาท ี(ppm)  
    - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎  
    - มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 128 MB  
    - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อย
กวํา 1 ชํอง  
    - มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา จ านวน
ไมํน๎อย กวํา 1 ชํอง หรือสามารถใช๎งานผํานเครือขํายไร๎สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ๎ 
    - มีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 250 แผํน  
    - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 45) 

      

    
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จ านวน 17,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
      - เป็นสแกนเนอร์ชนิดปูอนกระดาษขนาด A4
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได๎ไมํน๎อยกวํา 30 แผํน 
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      - สามารถสแกนเอกสารได๎ 2 หน๎า แบบอัตโนมัติ 
      - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi 
      - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A 4 ไมํน๎อยกวํา 20 ppm 
      - สามารถสแกนเอกสารได๎ไมํน๎อยกวํากระดาษขนาด A4  
      - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบParallel USB 2.0หรือดีกวําจ านวน
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563  ล าดับที่ 56) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 355,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 355,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 
     - คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ คําเย็บหนังสือ
เข๎าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
     - คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชนํ แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ เป็นต๎น 
    - คําเชําทรัพย์สินตํางๆ ฯลฯ 
    - คําธรรมเนียมตํางๆ 
    - คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน เชํน คําเบี้ยประกันภัยรถยนต์สํวนกลาง
รถดับเพลิง เป็นต๎น 
    - คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
    - คําโฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ เชํน จัดท าปูาย ประชาสัมพันธ์
สิ่งพิมพ์ตํางๆ เป็นต๎น 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
ภัยพิบัติ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําปูองกันและบรรเทาความเดือนร๎อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยตํางๆ เชํน การปูองกันและแก๎ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย
น้ าปุาไหลหลาก แผํนดินถลํม ภัยแล๎ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟปุา  
เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการชํวยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 และ
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร หน๎า 184 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลปีใหมํ ประจ าปี 2564 เชํน คําตอบแทน คําอาหาร  
คําเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ คําปูาย และคําอ่ืนๆที่จ าเป็นใน
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0804.5/
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ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 
1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 175 ล าดับที่ 1 

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2564 เชํน คําตอบแทน คําอาหาร  
คําเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ คําปูาย และคําอ่ืนๆที่จ าเป็นใน
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 
1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 175 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

จ านวน 200,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน ประจ าปี 2564 เชํน
เชํน คําตอบแทน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ คําปูายและ
คําใช๎จํายที่จ าเป็นในโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0229/ว7367 ลงวันที่  
4 ธันวาคม 2562 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่
26 ธันวาคม 2562 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์2563  

      

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็น 
    (1) คําใช๎จํายในการด าเนินการรักษาความสงบเรียบร๎อยในชุมชน/
หมูํบ๎าน เชํน คําอาหารประกอบเลี้ยงเหมาจําย คําเบี้ยเลี้ยง คําตอบแทนและ
คําใช๎จํายอื่น ๆ 
    (2) เงินชํวยหรือคํารักษาพยาบาล คําชดเชยสงเคราะห์และคําจัดท าศพ
อปพร. ที่ปฏิบัติหน๎าที่ตามค าสั่งของทางราชการแล๎วบาดเจ็บ ทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิต จะได๎รับคํารักษาพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข๎าราชการโดยอนุโลม หรือทุพพลภาพ จะ
ได๎รับเงินสงเคราะห์ เชํน เงินชดเชยการสูญเสียอวัยวะ หรือเงินด ารงชีพราย
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เดือน ในกรณีพิการ ทุพพลภาพหรือถ๎าเสียชีวิตจะได๎รับเงินคําจัดท าศพ  
และเงินชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
    (3) คําฝึกอบรม อปพร. ฝึกทบทวน อปพร. และฝึกอบรมฝึกซ๎อม
แผนปฏิบัติการตําง ๆ เป็นไปตาม  
    1) กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน พ.ศ.2553 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจําย
คําตอบแทนและคําวัสดุเครื่องแตํงกายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 183 ล าดับที่ 5               

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ

เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของ และแรงงาน เชํน รถยนต์ รถดังเพลิง
คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินอื่นๆ เป็นต๎น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุรถดับเพลิง เชํน ยางรถยนต์ เพลา หม๎อน้ า
แบตเตอรี่ ล๎อ กันชน เป็นต๎น ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน
น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง เป็นต๎น เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
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    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและ
คําสาธารณูปโภค 

   
วัสดุอื่น จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะ และประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เชํน กรวย ไฟฉาย เสื้อก๊ัก ถํานไฟฉาย แผง
เหล็กกันจราจร ปูายไฟหยุดตรวจจราจรสามเหลี่ยม เป็นต๎น เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
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                              แผนงานการศึกษา 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,792,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,053,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,053,400 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,991,160 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานสํวน
ต าบล ในกองการศึกษาฯ จ านวน 8 อัตรา ได๎แกํ 
   (1) ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน 1 อัตรา 
   (2) ต าแหนํงนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
   (3) ต าแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
   (4) ต าแหนํงครู จ านวน 5 อัตรา 
   เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 63,000 บาท 

      

     เพ่ือจํายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานสํวนต าบลบํอหิน ต าแหนํงครู
ช านาญการ ในกองการศึกษาฯ คนละ 3,500  จ านวน 2 อัตรา  
   เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 939,240 บาท 

      

    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนของพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎าง
ทั่วไป ตามสิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.
ก าหนดที่สังกัดในกองการศึกษาฯ ดังนี้ 
(1) พนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
     - ผู๎ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา 
     - ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา 
(2) พนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
      - ผู๎ดูแลเด็ก (ไมํก าหนดคุณวุฒิ) จ านวน 3 อัตรา 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัด
ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่2) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต. ก าหนดของพนักงานจ๎าง
ในสังกัดกองการศึกษาฯ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหาร
สํวนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ๎าง (ฉบับที่ 2)   
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งบด าเนินงาน รวม 720,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท 

      

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จ านวน  10,000  บาท            
    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการคําตอบแทนผู๎รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ๎าง คําตอบแทนในการส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานของ 
อบต. คําตอบแทนผู๎มาชํวยราชการ คําเบี้ยประชุม เชํน คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกคําตอบแทนคณะกรรมการที่แตํงตั้งตาม
กฎหมายและสิทธิได๎รับคําตอบแทนตามระเบียบ เงินรางวัล เงินท าขวัญ
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการายคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559   
    เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ส าหรับบพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวน110,000บาท 
    เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให๎กับ
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
, และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
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    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ตามที่ระเบียบก าหนด เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อ คําช าระเงินก๎ูกรณีปลูกสร๎างบ๎านให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบล ผู๎มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคาํเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003  
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํผู๎บริหาร พนักงานสํวน
ต าบล/ผู๎มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นไปตาม 
     1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
     2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค. 0408.5/ว 302  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
     3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ มท 0803.3/
ว 2495 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคํา
เลําเรียน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล
เชํน คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ วารสาร ปฏิทิน ฯลฯ คําจ๎างเหมาท าปูาย
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ประชาสัมพันธ์ คําจ๎างเหมารถแหํประชาสัมพันธ์ คําใช๎จํายส าหรับเว็บไซต์
ขององค์การบริหารสํวนต าบล ฯลฯ 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 
- คํารับวารสาร คูํมือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ส านักงาน
และหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
- คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอื่นๆ คําเย็บหนังสือ เข๎าปก
หนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ 
- คําปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ 
- คําจ๎างเหมาเดินสายและติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟูา
เพ่ิมเติม คําธรรมเนียม รวมทั้งการปรับปรุงระบบไฟฟูา การเพิ่มก าลังไฟฟูา
การขยายเขตไฟฟูา การบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมระบบไฟฟูา และอุปกรณ์ 
- คําติดตั้งประปา 
- คําวางทํอประปาภายนอกสถานที่ราชการ 
- คําติดตั้งมาตรวัดน้ า และอุปกรณ์ประปา 
- คําจ๎างเหมาเดินทํอประปา และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาเพ่ิมเติม 
- การบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
- คําติดตั้งโทรศัพท์ 
- คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ 
- คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชํน แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ เป็นต๎น 
- คําธรรมเนียมตํางๆเชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา คําธรรมเนียมส ารวจ
และออกแบบไฟฟูา ประปา คําธรรมเนียมตํางๆ เป็นต๎น 
- คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยรถยนต์สํวนกลาง
รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์หรือทรัพย์อ่ืน 
- คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
- คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัดปลวก หนู แมลง
คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล คําจ๎างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ คําจ๎างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ห๎องน้ า อํางล๎างหน๎า โถปัสสาวะ 
   เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ปกติของ อปท. 

จ านวน 240,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงาน
โครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท.  
เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งานท าความ
สะอาด งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งาน
บันทึกข๎อมูล เป็นต๎น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  (1) ค่ารับรอง  จ านวน 10,000 บาท 
 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
     เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ์เอกสาร
คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการด๎วย และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เก่ียวกับการรับรองเพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา
ดูงานและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม  
     เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร คําเครื่องดื่มตํางๆ เครื่องใช๎ในการเลี้ยงรับรอง
และคําบริการอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวํางองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562   
(2) ค่าพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 
    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน จัดกิจกรรม ฯลฯ 
     - คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา เชํน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  
วันอาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา ฯลฯ 
     - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัด ฯลฯ  
     - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม “หมูํบ๎านถือศีล 5” 
     - คําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธีหรือที่เก่ียวข๎องในงานรัฐพิธี 
เชํน คําใช๎จํายในการจัดงาน คําเครื่องสักการะ พานพุํม พานดอกไม๎ พวง
มาลา คําวัสดุอุปกรณ์ คําเชํา เวท ีเครื่องเสียง เต็นท์ โต๏ะ คําอาหารและ
เครื่องดื่ม คําจัดซื้อธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ เสาธง คําปูาย
ประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง   
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็นคําธรรมเนียม
และคําลงทะเบียนตํางๆ คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ  คําเชําที่พักและคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล
คร ูครูผู๎ดูแลเด็ก พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   
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    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557   

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
       เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ

เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชํน ต๎ู โต๏ะ เครื่อง คอมพิวเตอร์
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรัพย์สินของ อบต. ฯลฯ  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 92,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุนักงาน เชํน กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ แผง
กั้นห๎อง น้ าดื่ม เครื่องดับเพลิง ธงสัญลักษณ์ตํางๆ ธงชาติ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก แผํนปูายตํางๆ มูํลี่ นาฬิกา ฯลฯ ส าหรับใช๎ในส านักงานและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา เครื่องรับโทรทัศน์  จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ล าโพง หม๎อแปลงไฟฟูา ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง เชํน แปรง ไม๎กวาด น้ ายาล๎างห๎องน้ า น้ ายาถูพ้ืนถัง ถ๎วยชาม
ช๎อนส๎อม แก๎วน้ า จานรอง กระติกน้ าร๎อน ถ๎วยกาแฟ กระติกน้ าแข็ง
ฯลฯ เป็นไปตาม  
     1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/  
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
      2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
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จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุตํางๆ เชํน ทํอเมน กาว ข๎อตํอ ข๎องอ ทํอน้ า
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน
น้ ามันเครื่อง รถยนต์สํวนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลอ่ืนๆที่อยูํใน
ความรับผิดชอบและเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์จากหนํวยงานอื่นที่
สนับสนุน ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของ อบต. เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
มาก ที ่มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี ในลักษณะคําใช๎สอย
และคําสาธารณูประโภค 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อปุ๋ย พันธุ์สัตว์น้ า พืชและสัตว์ จอบ คราดซี่ กระถาง
ต๎นไม๎ ดิน ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 4,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็น คําล๎าง อัดขยายภาพ สี พํูกัน แผํนซีดี ภาพถํายดาวเทียม
ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนดิสก ์หมึกเครื่องพิมพ์
กระดาษตํอเนื่อง หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุดไมํเกิน 20,000 บาท  
เป็นต๎น เป็นไปตาม 
     1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
     2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 3,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ  

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลบํอหิน
เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
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ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบล 
บํอหิน เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดสํงไปรษณีย์ คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร คํา
ไปรษณีย์ลงทะเบียน คําธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชํนคําโทรภาพ
(โทรสาร) คําเทเลกซ์ คําวิทยุติดตามตัว คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผําน
ดาวเทียม คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ต
การ์ด และคําสื่อสารอ่ืนๆ เชํน คําเคเบิ้ลทีวี คําเชําชํองสัญญาณฯ
ดาวเทียม เป็นต๎น และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการ
ดังกลําว และคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ เป็นไปตาม   
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    

      

  
งบลงทุน รวม 4,019,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 45,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4,600 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน ขนาด 58 x 62 x 91-

100 CM จ านวน 2 ตัว (ใบเสนอราคาท๎องตลาด) 
      

    
ชุดรับแขกไม้ จ านวน 9,500 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดรับแขกไม๎ จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะไมํ
น๎อยกวําดังนี้ เป็นชุดรับแขกแบบไม๎ จ านวน 6 ชิ้น ประกอบด๎วย เก๎าอ้ี
4 ตัว โต๏ะกลาง 1 ตัว และโซฟายาว 1 ตัว (ใบเสนอราคาท๎องตลาด) 
 

      



ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  / - 98 - 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบ
ที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz และ 
มีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย 
   - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 9 MB 
   - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
      1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนํวยความจ า ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
      2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
     3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
   - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อย
กวํา 4 GB 
   - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนดิ SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 250 GB จ านวน1 หนํวย 
   - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
   - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ10/100/ 
1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
   - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวําไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง 
   - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 7) 

      

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 8,900 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิดขาวด า
ขาว Network แบบที่ 1 (28 หน๎า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 28 หน๎าตํอ 
นาท ี(ppm)  
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎  
   - มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 128 MB  
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   - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวน 
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
   - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 
 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อย กวํา 1 ชํอง หรือ สามารถใช๎งานผําน
เครือขํายไร๎สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ๎ 
  - มีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 250 แผํน  
  - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 45) 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,974,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 จ านวน 1,989,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน หมูํที่ 3
ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตามแบบ สถ.ศพด.1 (ตอกเสาเข็ม)
ขนาดกว๎าง 24 เมตร ยาว 26 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 624 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น) 
    เป็นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม หน๎าที่ 9 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 จ านวน 1,985,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน หมูํที่ 6
ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตามแบบ สถ.ศพด.1 (ตอกเสาเข็ม)
ขนาดกว๎าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพ้ืนที่  ไมํน๎อยกวํา 600 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น)  
    เป็นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม หน๎าที่ 9 ล าดับที่ 1 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,822,370 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,869,370 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,220,600 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล
เชํน คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ เชํน วารสาร ปฏิทิน ฯลฯคําจา๎งเหมาท าปาูย
ประชาสัมพันธ์ คําจ๎างเหมารถแหํประชาสัมพันธ์คําใช๎จํายส าหรับเว็บไซต์
ขององค์การบริหารสํวนต าบล ฯลฯ  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าพิธีการ  
     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน จัดกิจกรรม ฯลฯ 
     - คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา เชํน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  
วันอาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา ฯลฯ 
     - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ฯลฯ  
     - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม “หมูํบ๎านถือศีล 5” 
     - คําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธีหรือที่เก่ียวข๎องในงานรัฐพิธี เชํน  
คําใช๎จํายในการจัดงาน คําเครื่องสักการะ พานพุํม พานดอกไม๎ พวงมาลา 
คําวัสดุอุปกรณ์ คําเชํา เวท ีเครื่องเสียง เต็นท์ โต๏ะ คําอาหารและเครื่องดื่ม
จัดซื้อธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ เสาธง คําปูายประชาสัมพันธ์และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 35,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บํอหิน
เชํน คําตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คําเตรียมสนามแขํงขัน คําวัสดุ
อุปกรณ์คําปูายประชาสัมพันธ์ คําเชําเครื่องขยายเสียง คําใช๎จํายในการ
เตรียมและตกแตํงจัดสถานที่ คําจัดพิธีเปิด-ปิดกีฬา คําเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ คําชุดกีฬา คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร และอุปกรณ์
กีฬา คําโลํ หรือถ๎วยรางวัล เงินหรือของรางวัล คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ประจ า
สนาม คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่จัดการแขํงขันกีฬา คําจัดท าปูายชื่อหรือทีม  
คําจัดท าเกียรติบัตร เป็นต๎น เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน
การจัดการแขํงขันกฬีาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 193 ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการแขํงขันทักษะด๎านวิชาการ เชํน 
คําเงินหรือของรางวัล คําวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ อาหารกลางวัน อาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําตอบแทนกรรมการตัดสิน คําใช๎จํายในการเตรียมและตกแตํงจัด
สถานที่ คําเชําเครื่องเสียง คําใช๎จํายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน
การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 162 ล าดับที่ 16  
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โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

จ านวน 5,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชํน วัสดุ อุปกรณ์ คําสถานที่ อาหาร อาหารวําง ฯลฯ 
เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 168 ล าดับที่ 44  

      

    
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการฝึกอบรม บุคลากร และผู๎ที่เก่ียวข๎อง
ในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา เชํน  คําวัสดุ อุปกรณต์ํางๆ
คําอาหารและเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร เป็นต๎น  
เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 171 ล าดับที่ 56 

      

    
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 51,600 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นคํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี         
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จ านวน 5 
ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านไรํออก  (120 คน x 430 บาท) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 225 ล าดับที่ 6  

      

    
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 36,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเครื่องแบบนักเรียน ให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จ านวน 5 ศูนย์
ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน,  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา,  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก (120 คน x 300 บาท) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  
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ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 225 ล าดับที่ 6 

    
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 255,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลํน
พัฒนาการเด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
บํอหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎น
วา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก (150 คน x 1,700 บาท) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 225 ล าดับที่ 6  

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 735,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันและอาหารเสริม เชํน ผลไม๎ ขนมหวาน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จ านวน
5 ศูนย ์ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านไรํออก (150 คน x 20 บาท x 245 วัน) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 225 ล าดับที่ 6 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 24,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําหนังสือเรียน ให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได๎แกํ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ไรํออก (120 คน x 200 บาท) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 225 ล าดับที่ 6 
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โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 24,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําอุปกรณ์การเรียน ให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จ านวน 5 ศูนย์
ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน,  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านไรํออก (120 คน x 200 บาท) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
   3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 225 ล าดับที่ 6  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,648,770 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

       ตั้งจํายไว๎เพื่อน าไปด าเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่เป็นวัสดุ
คงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เชํน แปรง ไม๎กวาด น้ ายาล๎างห๎องน้ า น้ ายาถูพ้ืน
ถัง ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม แก๎วน้ า จานรอง กระติกน้ าร๎อน ถ๎วยกาแฟ กระติก
น้ าแข็ง ฯลฯ ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอ
หิน จ านวน 5 ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
     2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ  
     3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 162 ล าดับที่ 15     

      

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,628,770 บาท 

      

     (1) ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในพื้นที่ต าบลบ่อหิน  
จ านวน 1,341,340 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ให๎แกํโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน
5 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนบ๎านพรุจูด โรงเรียนบ๎านดุหุน โรงเรียนบ๎านไสต๎น
วา โรงเรียนบ๎านไรํออก โรงเรยีนบ๎านหัวหิน (700คน x 7.37บาท x 260วัน)
เป็นไปตาม 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110   
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
     2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 230 ล าดับที่ 8    
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    (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเอง
จ านวน 287,430บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 5 ศูนย์ 
ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน (150 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110   
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 230 ล าดับที่ 9       

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชํน ผ๎าพันแผล 
ส าลี แอลกอฮอล์  เจลแอลกอฮอล์  น้ ายาเคมีก าจัดยุงและแมลงพาหะน า
โรค เวชภัณฑ์ น้ ายาตํางๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน ทั้ง ๕ ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

  
งบลงทุน รวม 103,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 103,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 

จ านวน 103,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว
จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 20,600 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    1) ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ 3840x2160พิกเซล 
    2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ 50 นิ้ว 
    3) แสดงภาพด๎วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
    4) สามารถเชื่อมตํออินเตอร์เน็ตได๎ (Smart TV) 
    5) ชํองตํอ HDMI ไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง เพื่อการเชื่อมตํอสัญญาณภาพและเสียง 
    6) ชํองตํอ USB ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ 
    7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,850,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,850,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 5 โรงเรียน
ได๎แกํ โรงเรียนบ๎านพรุจูด  โรงเรียนบ๎าน โรงเรียนบ๎านดุหุน โรงเรียนบ๎าน 
ไสต๎นวา โรงเรียนบ๎านไรํออก และโรงเรียนบ๎านหัวหิน โรงเรียนละ 
10,000 บาท เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี
2564 เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616   
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4427 
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 230 ล าดับที่ 10 

      

    
โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลบ่อหิน จ านวน 2,800,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวันให๎แกํโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
จ านวน 5 โรงเรียนได๎แกํ โรงเรียนบ๎านพรุจูด โรงเรียนบ๎านดุหุน โรงเรียน
บ๎านไสต๎นวา โรงเรียนบ๎านไรํออก และโรงเรียนบ๎านหัวหิน
(700 คน x 20 บาท X 200 วัน) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนา
ด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 230 ล าดับที่ 7 
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              แผนงานสาธารณสุข 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 450,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 270,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท 

      

      คําตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น ที่ท าหน๎าที่ชํวยองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทน
ใหแ๎กํอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น จ านวน 2 คนๆละ 5,000 บาทตํอเดือน
จ านวน 12 เดือน เป็นไปตาม 
         (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
         (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
        (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว 62903 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
        (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว 0803  
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาตํางๆ เชํน คําจ๎างแรงงานฉีดพํนหมอกควัน  
ฉีดยา ฉีดวัคซีน เพ่ือระงับการแพรํระบาดของโรค คําโฆษณาเผยแพรํและ
ประชาสัมพันธ์ เชํน จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตําง ในการปูองกัน
โรคติดตํอ ฯลฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนํา 2019 (โควิด 19) โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร
คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว2120  
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0819.3/
ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1433 ลงวันที ่14 พฤษภาคม 2563 
    4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
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    5) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 174 ล าดับที่ 48) 

    
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมการคัดแยกขยะที่ต๎น
ทาง โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ
คําวัสดุ คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ ปูายรณรงค์ คําน้ าดื่ม น้ าใช๎ใน
การด าเนินโครงการ คําจ๎างเหมาบริการ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว
158 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หน๎า 153 
ล าดับที่ 7 

      

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 

จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมและสนับสนุนการควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว เชํน จัดซื้อและฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว ฯลฯ ตามพระปณิธาณ
ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ๎าขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/1745 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 1042  
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธาณของศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 174 ล าดับที ่49) 

      

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมสนับสนุนการควบคุม
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก เชํน จัดซื้อน้ ายาและเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ตํางๆน้ ามัน
ผสมน้ ายาก าจัดยุงลาย สารเคมีทรายอะเบท ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 2742  
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเน๎นย้ ามาตรการปูองกันไข๎เลือดออก 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 173 ล าดับที่ 46) 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเปลหามคนไข๎ เวชภัณฑ์ ผ๎าพันแผล ส าลี สารก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย สารเคมีก าจัดยุงลาย วัคซีนโรคพิษสุนัขบ๎า พร๎อมอุปกรณ์  
ยาคุมก าเนิดสัตว์ เวชภัณฑ์อ่ืนๆ เคมีภัณฑ์อ่ืน ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 180,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุขให๎กับ
กรรมการหมูํบ๎าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 9 หมูํบ๎านๆ
ละ 20,000 บาท  ดังนี้   
(1) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 1 บ๎านบํอหิน
จ านวน 20,000 บาท ดังนี้ 
    (1.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์   
    (1.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (1.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
(2) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 2 บ๎านพรจุูด
จ านวน 20,000 บาท  
    (2.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์  
    (2.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (2.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(3) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 3 บ๎านดุหุน
จ านวน 20,000 บาท 
    (3.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์  
    (3.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (3.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
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(4) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 4 บ๎านไสต๎นวา
จ านวน  20,000 บาท  
    (4.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์   
    (4.2) โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก  
    (4.3) โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One                     
(5) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 5 บ๎านไรอํอก
จ านวน 20,000 บาท 
    (5.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์    
    (5.2) โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก 
    (5.3) โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One                     
(6) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 6 บ๎านหัวหิน
จ านวน 20,000 บาท  
    (6.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์    
    (6.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

      

      (6.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
(7) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 7 บ๎านใหมํ- 
ทุํงโพธิ์ จ านวน 20,000 บาท 
    (7.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์    
    (7.2) โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก 
    (7.3) โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(8) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 8 บ๎านโต๏ะบัน
จ านวน 20,000 บาท 
    (8.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์   
    (8.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (8.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
(9) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 9 บ๎านปาก
คลอง จ านวน 20,000 บาท 
    (9.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์   
    (9.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (9.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เป็นไปตาม  
    1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
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    2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ 
องค์การบริหารจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการ
พระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
    5) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎าที่ 165-173 ล าดับที่ 19-45  
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          แผนงานเคหะและชุมชน 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,937,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,435,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,435,200 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 861,960 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให๎แกํพนักงาน
สํวนต าบล จ านวน 3 อัตรา ดังนี้  
    - ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองชําง จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงนายชํางโยธา จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  
    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการ/หัวหน๎าสํวนราชการที่มี
ฐานะเป็นกองตามสิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ  
ก.อบต. ก าหนด เป็นไปตาม 
    1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
    2) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,431,240 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพนักงานจ๎าง ตามสิทธิที่ระเบียบข๎อกฎหมาย
หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต. ก าหนด ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและ
พนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 10 อัตรา 
(1) คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 7 อัตรา แยกเป็น 
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยชํางโยธา จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยชํางไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 2 อัตรา 
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประปา จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยชํางส ารวจ จ านวน 1 อัตรา 
(2) คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา แยกเป็น  
    - ต าแหนํงพนักงานผลิตน้ าประปา จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงพนักงานจดมาตรวัดน้ า จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัด
ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่2)  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงานจ๎าง และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่
ระเบียบ ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต. ก าหนด   
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัด
ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให๎พนักงานสํวนต าบลลูกจ๎าง พนักงานจ๎าง
ขององค์การบริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพ่ิมชั่วคราว (ฉบับที ่2)  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 502,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 190,000 บาท 

      

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนผู๎มาชํวยปฏิบัติราชการตามภารกิจของ อบต.
เพ่ือประโยชน์แกํ อบต. เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง
คําตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานจ๎าง เป็นต๎น ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหรือตามค าสั่งของ อบต. ที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ  
เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) จ านวน 175,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจ าปี) ให๎แกํพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็น
รายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด 
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เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานสํวนต าบล
พนักงานจ๎างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการรวมถึงบุคคล
ที่ได๎รับค าสั่งแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ตามค าสั่งของ อบต. ที่มีสิทธิได๎รับตาม
ระเบียบฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวนต าบล และผู๎
มีสิทธิเบิกจํายตามระเบียบฯ เป็นไปตาม 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 302  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0803.3/ว 2495  
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคํา
เลําเรียน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 189,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 
    - คํารับวารสาร คูํมือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ส านักงานและหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
    - คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ คําเย็บ หนังสือ
เข๎าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
    - คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการ
ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎
รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งาน
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พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึก
ข๎อมูล เป็นต๎น 
    - คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชํน แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ ขุดดิน ขุด
ทํอ ขุดบํอ ขุดสระน้ า คําแรงงานในการจ๎างเหมาบริการตํางๆ เป็นต๎น 
    - คําเชําทรัพย์สินตํางๆ ฯลฯ 
    - คําจ๎างเหมาเก็บขยะ คําตัดหญ๎า ตัดต๎นไม๎ กิ่งไม๎ ฯลฯ 
    - คําธรรมเนียมตํางๆ เชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา ประปา คําส ารวจ
ออกแบบไฟฟูา ประปา ฯลฯ 
    - คําธรรมเนียมตํางๆ เชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา คําธรรมเนียม
ส ารวจและออกแบบไฟฟูาประปา คําธรรมเนียมรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์/ทางสาธารณะประโยชน์ คําธรรมเนียมตํางๆ เป็นต๎น 
    - คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินเพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยรถยนต์
สํวนกลาง รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์หรือทรัพย์อ่ืน 
    - คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
    - คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัด
ปลวก หน ูแมลง คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล คําจ๎างเหมาบริการติดตั้ง
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ คําจ๎างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ห๎องน้ า อํางล๎าง
หน๎า โถปัสสาวะ เป็นต๎น เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

    
ค่าเช่าสระน้ า จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเชําสระน้ าใช๎ในกิจการประปา หมูํที่ 3 และ
หมูํที่ 8 เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมา
บริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 9,000 บาท 

      

  (1) ค่ารับรอง  จ านวน 6,000 บาท 
    ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 3,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ์เอกสาร
คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการด๎วย และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เก่ียวกับการรับรองเพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา
ดูงานและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562    
    ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม จ านวน 3,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร คําเครื่องดื่มตํางๆ เครื่องใช๎ในการเลี้ยงรับรองและ
คําบริการอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม

      



ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  / - 117 - 

สภาท๎องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562    
(2) ค่าพิธีการ จ านวน 3,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน จัดกิจกรรม ฯลฯ 
    - คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา เชํน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
เข๎าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ 
    - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ฯลฯ 
    - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม “หมูํบ๎านถือศีล 5” 
    - คําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธีหรือท่ีเกี่ยวข๎องในงานรัฐพิธี เชํน คําใช๎จําย
ในการจัดงาน คําเครื่องสักการะ พานพํุม พานดอกไม๎ พวงมาลา คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําเชํา เวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๏ะ คําอาหารและเครื่องดื่ม คํา
จัดซื้อธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ เสาธง คําปูายประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562    

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็นคําธรรมเนียม
และคําลงทะเบียนตํางๆ คําพาหนะ คําเชํา ที่พัก และคําใช๎จํายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบลและพนักงาน
จ๎าง เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติ เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชํน รถกระเช๎า
ไฟฟูา รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถอเนกประสงค์ เครื่องตัดหญ๎า รถบรรทุก
น้ า ต๎ู โต๏ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินอื่นๆ ของ อบต. ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน กระดาษ ปากกา กระดานไวท์
บอร์ด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง แผํนปูายตําง ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง เชํน แปรง ไม๎กวาด ถังขยะ น้ ายาล๎างห๎องน้ า ถัง ถ๎วย
ชาม ช๎อนส๎อม แก๎วน้ า จานรอง กระติกน้ าร๎อน ถ๎วยกาแฟ กระติก
น้ าแข็ง น้ ายาถูพ้ืนฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเครื่อง รถยนต์สํวนกลาง เครื่องตัดหญ๎า รถจักรยานยนต์ 
เครื่องจักรกลอื่นๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบและเครื่องจักรกล เครื่องมือ
อุปกรณ์จากหนํวยงานอ่ืนที่สนับสนุน ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของ อบต. 
เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและ
คําสาธารณูปโภค 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนดิสก ์หมึกเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุดไมํเกิน 20,000 บาท เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะ และประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดสํงไปรษณีย์ คําดวงตราไปรษณีย์ยากร คําธนาณัติ คํา
เชําตู๎ไปรษณีย์ คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ GFMIS ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    

      

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 747,870 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 687,870 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 247,870 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญ้า/ตัดต้นไม้กิ่งไม้ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการเก็บขยะ คําตัดหญ๎า ตัดต๎นไม๎ กิ่งไม๎ ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 
    - คํารับวารสาร คูํมือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ส านักงานและหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
    - คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ คําเย็บ หนังสือ
เข๎าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
    - คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการ
ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎
รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งาน
พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึก
ข๎อมูล เป็นต๎น 
    - คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชํน แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ ขุดดิน ขุด
ทํอ ขุดบํอ ขุดสระน้ า คําแรงงานในการจ๎างเหมาบริการตํางๆ เป็นต๎น 
    - คําเชําทรัพย์สินตํางๆ ฯลฯ 
    - คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยรถยนต์
สํวนกลาง รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์หรือทรัพย์อ่ืน  
    - คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
    - คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัด
ปลวก หน ูแมลง คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล คําจ๎างเหมาบริการติดตั้ง
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ คําจ๎างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ห๎องน้ า อํางล๎าง
หน๎า โถปัสสาวะ เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแนวเขตการปกครอง จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าแนวเขตการปกครองขององค์การบริหารสํวนต าบล
บํอหิน  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร หน๎า 177 ล าดับที่ 16 

      

    
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชน และการวางผังชุมชน  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน หน๎า 91 ล าดับที่ 245 

      

    
ค่าธรรมเนียม จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตํางๆ เชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา
ประปา คําธรรมเนียมส ารวจและออกแบบไฟฟูา ประปา และคําธรรมเนียม
ตํางๆ เป็นต๎น 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมา
บริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 57,870 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ
เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชํน เครื่องสูบน้ า ศาลา
อเนกประสงค์ บํอน้ า ระบบประปา CCTV อาคารตํางๆ ไฟฟูาสาธารณะ  
หอกระจายขําว วัสดุตํางๆ อุปกรณ์ตํางๆ ทรัพย์สินตํางๆ ของ อบต. และท่ี
ได๎รับการถํายโอน ฯลฯ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน ฟิวส์ สายไฟ หลอดไฟฟูา
ดอกล าโพง เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา แผงวงจร   
ขาหลอดไฟ ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ  

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตํางๆ เชํน ทํอ อิฐ หิน ปูน ไมต๎ํางๆ
ค๎อน จอบ กระเบื้อง ไม๎ ส ีทํอน้ าและอุปกรณ์ประปา ทํอน้ าบาดาล  
ทํอตํางๆ สวําน เทปวัดระยะ ยางมะตอย ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจาํยตามงบประมาณ  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 45,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ า รถบรรทุกเท
ท๎ายชนิด 6 ล๎อ เชํน ยางรถยนต์/รถจักรยานยนต์ หัวเทียน กุญแจปากตาย
กุญแจปากเลื่อน คีมล็อค แบตเตอรี่ ล๎อ เข็มขัดนิรภัย ล๏อคเกียร์/ครัตช์
ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเครื่อง รถยนต์สํวนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล
อ่ืนๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบและเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์จาก
หนํวยงานอื่นที่สนับสนุน ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของ อบต. เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและ
คําสาธารณูปโภค 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุสายสํงน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์สีแดง
หนา 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร๎อมข๎อตํอสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว
ชนิดทองเหลือ สายสํงน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์สีแดง หนา 3 ชั้น
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร๎อมข๎อตํอสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้วชนิดทอง
เหลือ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องกับวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ เพ่ือใช๎ใน
กิจการของ อบต.  เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและ
คําสาธารณูปโภค 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ  

  
งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเงินชดเชยคํางานกํอสร๎างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได๎ (คํา K) เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 643  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ๎อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K) ไว๎ในสัญญาจ๎างกํอสร๎าง 

      

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

      

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 20,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําออกแบบ คําควบคุมงาน จํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง 
      

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    
ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าจ้างท่ีปรึกษาวิจัยประเมินผลพัฒนาแบบผังเมือง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

จ านวน 10,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างที่ปรึกษาวิจัยประเมินผลพัฒนาแบบผัง

เมือง และผลกระทบสิ่งแวดล๎อมตํางๆ  
      

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 108,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 108,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงาน
โครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. หรือ
งานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งานท าความสะอาด งาน
พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข๎อมลู
เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 255,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 255,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการ อบต.บํอหิน สัญจรพบประชาชน เพ่ือ
สํงเสริม/จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท๎องถิ่น บริการรับช าระภาษี และ
บริการด๎านอื่นๆตามอ านาจหน๎าที่ของ อบต. เชํน คําน้ าดื่ม คําวัสดุและ
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร หน๎าที่ 178 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ เชํน คําพันธุ์
ไม๎ พันธุ์พืช คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและการจัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม หน๎า 149 ล าดับที่ 5-6 

      

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายด าเนินงานโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด กิจกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู๎ติดยา/ผู๎เสพยาเสพติด การสร๎างภูมิคุ๎มกันใน
เด็กและเยาวชนกลุํมเสี่ยง เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0816.5/ 
ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0810.6/ 
ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
    4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0810.6/ 
ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
    5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0810.6/ 
ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
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    6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0816.3/ 
ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
    7) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎าที่ 163 ล าดับที่ 12 

    
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนต าบลบ่อหิน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให๎แกํ
ประชาชนในต าบลบํอหิน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการทํองเที่ยว หน๎าที่ 123 ล าดับที่ 10 

      

    
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลบ่อหิน จ านวน 70,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลบํอ
หินประจ าปี 2564 เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทน
วิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 157 ล าดับที่ 9 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบ่อหิน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือใช๎จํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบํอหิน
กลุํมผู๎น าสตรีต าบลบํอหิน จ านวน 60 คน เชํน คําตอบแทนวิทยากร  
คําวัสดุอุปกรณ์ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ ฯลฯ เพ่ือให๎กลุํมสตรีได๎รับการพัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการพัฒนาบทบาทสตรีและด๎านอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข๎อง
เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 158 ล าดับที่ 11 

      

    
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบ่อหิน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลบํอหิน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําอาหาร คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่มคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการฯลฯเป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎าที่ 163 ล าดับที่ 9 
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงแบบโฮมสเตย์ต าบลบ่อหิน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวแบบ
โฮมสเตย์ต าบลบํอหิน และการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บํอหิน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําอาหาร คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและหนังสือสั่งการ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการทํองเที่ยว หน๎าที่ 125 ล าดับที่ 20 

      

    
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อหิน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
เจ๎าหน๎าที่ อบต.บํอหิน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร หน๎าที่ 187 ล าดับที่ 9 

      

    
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ อุปกรณ์
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ
เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0891.4/ 
ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ 
ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร หน๎า 181 ล าดับที่ 24 

      

    
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําอาหาร คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไป
ตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
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    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว
2794 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.)  
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม หน๎าที่ 151 ล าดับที ่13 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 470,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 400,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน จ านวน 400,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนเพื่อ
ตํอต๎านยาเสพติด เชํน คําจัดพิธีเปิด-ปิดกีฬา คําอุปกรณ์กีฬา คําตอบแทน
เจ๎าหน๎าที่ประจ าสนาม คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่จัดการแขํงขันกีฬา คําจัด
จัดเตรียมสนาม คําตอบแทนกรรมการตัดสิน คําจัดท าปูายชื่อหรือทีม  
คําถ๎วยรางวัล คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเชําหรือคําบ ารุงสถานที่จัด
กีฬา คําเชําเครื่องเสียง เต็นท์ เวท ีคําจ๎างเหมาท าความสะอาด  
คํากระแสไฟฟูา น้ าประปา เป็นต๎น เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 195 ล าดับที่ 11 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 จ านวน 70,000 บาท 

      

       เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎านหมูํที่ 1 - 9 เพื่อไป
ด าเนินงานตามโครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให๎แกํหมูํบ๎านหมูท่ีํ 1 - 9  
เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4427  
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
    5) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 231 ล าดับที่ 11 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 209,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 

  
 

  

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 
2563 เชํน คํารับรองผู๎ที่ได๎รับเชิญมารํวมงานและผู๎มารํวมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ คําสถานที่จัดงาน คําเชําหรือคําบริการวัสดุอุปกรณ์ รวม
คําติดตั้งและคํารื้อถอน เชํน เครื่องเสียง โต๏ะ เก๎าอ้ี เต็นท์ เวที ฯลฯ คําจ๎าง
เหมาท าความสะอาด คําสาธารณูปโภคตํางๆ คําตอบแทนกรรมการตัดสิน 
เงินหรือของรางวัล คํามหรสพ การแสดง คําโฆษณา คําปูายโฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ์ เป็นต๎น เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการ           
จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 177 ล าดับที่ 8 

     

  
งบเงินอุดหนุน รวม 109,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 109,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน จ านวน 109,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ๎าน
ดุหุน หมูํที ่3 จ านวน 60,000 บาท ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
บ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8 จ านวน 25,000 บาท และศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ๎านปากคลอง หมูํที่ 9 จ านวน 24,000 บาท เพ่ือไปด าเนินงาน
ตามโครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน ประจ าปี 2564 เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 
    5) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 231 ล าดับที่ 11    
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 1,000,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 500,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ
เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชํน ถนนภายในหมูํบ๎าน บํอน้ า
ระบบประปา วัสดุและอุปกรณ์ตํางๆ ทรัพย์สินตํางๆ ของ อบต. และท่ีได๎รับ
การถํายโอน ฯลฯ 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคปซีลสายหลังอ าเภอ-ไร่ออก (ตอน 4) 
หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5 

จ านวน 500,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎กับองค์การบริหารสํวนจังหวัดตรัง เพ่ือ
กํอสร๎าง โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางชนิดพาราแคปซีล สายหลังอ าเภอ-ไรํ
ออก (ตอน 4) หมูํที ่1 ต าบลบํอหิน – ต าบลไม๎ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 725 เมตร เนื้อที่ 4,350 ตาราง
เมตร 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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แผนงานการพาณิชย ์
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แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 2,151,522 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,440,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 
    - คํารับวารสาร คูํมือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ส านักงานและหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
    - คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ คําเย็บหนังสือ
เข๎าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
    - คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์
ตํางๆ 
    - คําปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ 
    - คําจ๎างเหมาเดินสายและติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟูา
เพ่ิมเติม คําธรรมเนียม รวมทั้งการปรับปรุงระบบไฟฟูา การเพิ่ม
ก าลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา การบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมระบบ
ไฟฟูา และอุปกรณ์ 
    - คําติดตั้งประปา 
    - คําวางทํอประปาภายนอกสถานที่ราชการ 
    - คําติดตั้งมาตรวัดน้ า และอุปกรณ์ประปา 
    - คําจ๎างเหมาเดินทํอประปา และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาเพ่ิมเติม 
    - การบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
    - คําติดตั้งโทรศัพท์ 
    - คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ 
    - คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชํน แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ เป็นต๎น 
    - คําธรรมเนียมตํางๆ เชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา คําธรรมเนียม
ส ารวจและออกแบบไฟฟูา ประปา คําธรรมเนียมตํางๆ เป็นต๎น 
    - คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินเพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยรถยนต์
สํวนกลาง รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์หรือทรัพย์อ่ืน 
    - คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
    - คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัด
ปลวก หน ูแมลง คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล คําจ๎างเหมาบริการติดตั้ง
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ คําจ๎างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ห๎องน้ า อํางล๎างหน๎า
โถปัสสาวะ เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. 

จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงาน
โครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. หรือ
งานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งานรักษาความปลอดภัย
งานท าความสะอาด งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและพิมพ์
เอกสาร งานบันทึกข๎อมูล เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุตํางๆ เชํน ทํอเมน กาว ข๎อตํอ ข๎องอ  

ทํอน้ า อุปกรณ์ประปา ฯลฯ  
      

   
วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ เชํน มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟูา สารสม๎ คลอรีน และ
วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม 
งบประมาณ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,200,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาส าหรับระบบประปาหมูํบ๎านขององค์การบริหารสํวน
ต าบลบํอหิน เป็นไปตาม    
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003     
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562    
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งบลงทุน รวม 711,522 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 711,522 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
(1) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน 22,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ า สูบน้ าได๎ 450 ลิตร/นาที เป็นเครื่องสูบ
น้ าแบบหอยโขํงใช๎มอเตอร์ไฟฟูา ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว 
(50 มิลลิเมตร) ปริมาณน้ าที่สูบได๎ไมํน๎อยกวํา 450 ลิตร/นาที หรือ
ประมาณ 120 แกลลอน (อเมริกัน) ตํอนาที สํงน้ าได๎สูงไมํต่ า
กวํา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ าและของ
มอเตอร์ไฟฟูาต๎องมีครบชุดพร๎อมที่จะใช๎งานได๎ เครื่องละ  11,000  บาท
จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท เป็นไปตาม 
 1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  
2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน๎า 197 ล าดับที่ 1 

      

    
(2) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 103,576 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส๎นผําศูนย์ 
กลาง 4” ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 4 ตัวๆ ละ 25,894 บาท เป็นเงิน
103,576 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์
หน๎า 197 ล าดับที่ 2 

      

    
(3) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 55,916 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส๎นผําศูนย์ 
กลาง 3” ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆละ 27,958 บาท เป็นเงิน 
55,916 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน๎า 197 ล าดับที่ 3 

      

    
(4) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 49,116 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส๎นผําศูนย์ 
กลาง 3” ขนาด 1 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 24,558 บาท เป็นเงิน 
49,116 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน๎า 197 ล าดับที่ 4 

      

    
(5) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 296,604 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส๎นผําศูนย์ 
กลาง 4” ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 9 ตัวๆ ละ 32,956 บาท เป็นเงิน 
296,604 บาท ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอ
ราคาท๎องตลาด) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน๎า 197 ล าดับที่ 5 
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(6) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 28,248 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า
(ซัมเมอร์ส) จ านวน 14 ใบพัด ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ  
14,124 บาท เป็นเงิน 28,248 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์
หน๎า 197 ล าดับที่ 6 

      

    
(7) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโขํง 2 แรงม๎า 
220 โวล จ านวน 1 ชุด พร๎อมอุปกรณ์ ชุดละ 15,000 บาท  
เป็นเงิน 15,000 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์
หน๎า 197 ล าดับที่ 7 

      

    
(8) ตู้ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 36,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)
ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 2 ชุดพร๎อมอุปกรณ์ ราคาชุดละ 18,000 บาท  
เป็นเงิน 36,000 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์
หน๎า 197 ล าดับที่ 8 

      

    
(9) ตู้ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)
ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 2 ชุดพร๎อมอุปกรณ์ ราคาชุดละ 15,000 บาท 
เป็นเงิน 30,000 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์
หน๎า 197 ล าดับที่ 9 

      

    
(10) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 10 ใบพัด จ านวน 25,188 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)
จ านวน 10 ใบพัด ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 12,594 บาท  
เป็นเงิน 25,188 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์
หน๎า 198 ล าดับที่ 19 
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(11) บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 12,092 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อบล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)
ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 6,046 บาท เป็นเงิน 12,092 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์
หน๎า 193 ล าดับที่ 12 

      

    
(12) บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 14,610 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อบล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมมอร์ส)
ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 7,305 บาท เป็นเงิน 14,610 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์
หน๎า 197 ล าดับที่ 11 

      

    
(13) ปั้มหอยโข่งหน้าแปลน SAER จ านวน 23,172 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อปั้มหอยโขํงหน๎าแปลน SAER จ านวน 1 ตัวๆ ละ 
จ านวน 1 ตัวๆ ละ 23,172 บาท เป็นเงิน 23,172 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 
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แผนงานงบกลาง 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 11,864,718 บาท 

  
งบกลาง รวม 11,864,718 บาท 

   
งบกลาง รวม 11,864,718 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 180,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในส านักงานและส าหรับพนักงานจ๎างที่
ปฏิบัติงานใน ศพด. ในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างทั้งปี เป็นไปตาม 
   1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
   2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
   3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
   4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทั่วไป เพ่ือให๎ลูกจ๎างได๎รับสิทธิคุ๎มครองกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปุวย ทุพพลภาพ ตาย เนื่องจากการท างานให๎แกํ
นายจ๎าง เป็นไปตาม 
    1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
    2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
   4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,090,400 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุของต าบล 
บํอหิน จ านวน 1,030 คน เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548    
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2552 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2553 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2561  
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    5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว
146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานเงินอุดหนุน
ทั่วไปเบีย้ยังชีพผู๎สูงอายุ คนพิการและผู๎ปุวยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  
    6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว1994  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับการจัดสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม
และโครงการสร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุ  
    7) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 155 ข๎อ 3 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 3,060,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการของต าบลบํอหิน
จ านวน 315 คนโดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได๎รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตํอเดือน คนพิการที่มีอายุต่ ากวํา 18 ปี ได๎รับเบี้ยความพิการ
คนละ 1,000 บาทตํอเดือน เป็นไปตาม  
    1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจาํยเงนิเบี้ยความพิการ
ให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2553และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยความ
พิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
    4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 1994  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคมและโครงการสร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุ 
    5) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 155 ข๎อ 1 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 96,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ของต าบล 
บอํหิน จ านวน 16 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็นไปตาม 
    1) กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 ข๎อ 16 และ ข๎อ 17 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 2076  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคมและโครงการสร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุ  
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 155 ข๎อ 2 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 70,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือกรณี
การปูองกันและยับยั้งกํอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวําจะเกิดสาธารณภัยหรือ
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวม
ได๎ เชํน การปูองกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก แผํนดิน
ถลํม ภัยแล๎ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัยไฟปุาแลหมอกควันเป็นต๎น  
เป็นไปตาม  
    1) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการใช๎จํายงบประมาณเพ่ือ
ชํวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในการชํวยเหลือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม พ.ร.บ.ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2550 
    5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560    
    6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่มท 0810.5/
ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 
    7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว4967  
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
    8) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว5143  
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
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    9) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว1022  
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
    10) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 0810.4/ว
1656  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 
    11) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท 0820.3/
ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562     

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน จ านวน 130,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 40 ของ
คําบริการสาธารณสุขที่ได๎รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ เป็นไปตาม  
    1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2563 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563  
    2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 และแก๎ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563  
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 162 ข๎อ 18 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 228,318 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น
(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2550 โดยค านวณตั้งจํายในอัตราร๎อยละ 1 ของประมาณการรายรับไมํรวม
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลง
วันที่ 20 เมษายน 2563  
    2) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น กรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2562 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                                      
แผนงาน 

 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย   
  
  

  

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

แผนงาน
การ

ศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

    

    

งบกลาง งบกลาง 

รายจํายตามขอ๎ผูกพัน                       

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บํอหิน 130,000                   130,000 

เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส ์ 96,000                   96,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 180,000                   180,000 

เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ 8,090,400                   8,090,400 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000                   10,000 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (กบท.) 

228,318                   228,318 

ส ารองจําย 70,000                   70,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,060,000                   3,060,000 

งบบุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง) 

เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก                   42,120 42,120 
เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

                  1,713,600 1,713,600 

เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสํวนต าบล 

                  86,400 86,400 

เงินเดือนนายก/รองนายก                   514,080 514,080 

เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                   42,120 42,120 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

ประจ า) 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง           1,431,240   939,240   1,608,840 3,979,320 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน                   57,000 57,000 

เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจ๎าง           100,000   60,000   158,800 318,800 

เงินเดือนพนักงาน           861,960   1,991,160   4,524,360 7,377,480 

เงินวิทยฐานะ               63,000   84,000 147,000 

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า                   250,000 250,000 

เงินประจ าต าแหนํง           42,000       210,000 252,000 
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งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบ 
แทน 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร           10,000   20,000   40,000 70,000 
คําตอบแทนผู๎ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

          190,000 120,000 120,000   566,000 996,000 

คําเชําบ๎าน               30,000   188,000 218,000 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           10,000   5,000   20,000 35,000 

ค่าใช้สอย 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ                       

1. คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ                   2,000 2,000 

10. คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา                   5,000 5,000 

2. คําโฆษณาและเผยแพร ํ                   60,000 60,000 

3. คําธรรมเนียม                   2,000 2,000 
4. คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต์และจด
ทะเบียนเว็บไซต์ 

                  2,000 2,000 

5. คําจ๎างเหมาบริการ                   20,000 20,000 
6. คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการ
หรือเพื่อเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติ
ของ อปท. 

                  108,000 108,000 

7. คําเชําอาคารสถานที ่(ที่ท าการ อบต.ชั่วคราว)                   60,000 60,000 

8. คําจัดเก็บและบันทกึข๎อมูลพื้นฐาน                   5,000 5,000 

9. คําเบี้ยประกัน                   5,000 5,000 

คําโฆษณาประชาสัมพันธ ์               15,000   10,000 25,000 

คําจ๎างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญา๎/ตัดต๎นไม๎กิ่งไม๎           100,000         100,000 

คําจ๎างเหมาบริการ   30,000       178,000 40,000 50,000 5,000 10,000 313,000 
คําจ๎างเหมาบรกิารในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกตขิอง อปท.   10,000               120,000 130,000 

คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือ
เพื่อเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่
ปกติของ อปท. 

              240,000     240,000 

คําเชําสระน้ า           50,000         50,000 

คําใช๎จํายในการจัดท าแนวเขตการปกครอง           10,000         10,000 
คําใช๎จํายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชม 

          10,000         10,000 

คําธรรมเนียม           30,000         30,000 
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รายจํายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร           9,000   20,000   40,000 69,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจาํยหมวดอื่นๆ 

                      

คําใช๎จํายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข๎อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

                  30,000 30,000 

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ           50,000   70,000   250,000 370,000 

คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง                   800,000 800,000 

คําวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ ์                   5,000 5,000 

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน         20,000           20,000 
โครงการจัดการแขํงขันกีฬานกัเรียน เยาวชน 
และประชาชน 

      400,000             400,000 

โครงการจัดการแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

              35,000     35,000 

โครงการจัดการแขํงขันทักษะด๎านวิชาการให๎กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
สํวนต าบลบํอหิน 

              20,000     20,000 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง       100,000             100,000 
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลบํอหิน 

              5,000     5,000 

โครงการชํวยเหลือประชาชนกอํนเกิดเหตุ ขณะ
เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุภัยพิบัต ิ

                30,000   30,000 

โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกยีรติ         20,000           20,000 

โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด         30,000           30,000 
โครงการปูองกันและระงับโรคติดตํอเชื้อไวรัสโคโร
นํา 2019 (โควิด 19) 

            20,000       20,000 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํ 

                20,000   20,000 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลสงกรานต์ 

                20,000   20,000 

โครงการผลิตส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา               20,000     20,000 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

                200,000   200,000 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม                   300,000 300,000 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแกํประชาชนต าบลบํอ
หิน 

        30,000           30,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู๎สูงอายุต าบลบํอหิน         70,000           70,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบอํหนิ         20,000           20,000 
โครงการสํงเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลบํอหิน 

        10,000           10,000 

โครงการสํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงแบบโฮมสเตย์
ต าบลบํอหิน 

        20,000           20,000 

โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต๎นทาง 

            10,000       10,000 

โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
เจ๎าหน๎าที ่อบต.บํอหิน 

        20,000           20,000 

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าเนิดสุนขัและ
แมว 

            30,000       30,000 

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

            20,000       20,000 

โครงการสํงเสริมและสนับสนุนฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันภยัฝุายพลเรือน (อปพร.) 

                20,000   20,000 

โครงการสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

        10,000           10,000 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

              51,600     51,600 

โครงการสนับสนุนคําเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

              36,000     36,000 

โครงการสนับสนุนคําจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

              255,000     255,000 

โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายส าหรับอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

              735,000     735,000 

โครงการสนับสนุนคําหนังสือเรียน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

              24,000     24,000 

โครงการสนับสนุนคําอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

              24,000     24,000 
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โครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)         5,000           5,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     500,000     107,870   30,000 10,000 65,000 712,870 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเครื่องแตํงกาย                   5,000 5,000 

วัสดุยานพาหนะและขนสํง           45,000     5,000 5,000 55,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์           40,000   20,000   110,000 170,000 

วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ           200,000   5,000   5,000 210,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น           120,000   3,000 30,000 55,000 208,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง           40,000         40,000 

วัสดุงานบ๎านงานครัว           5,000   30,000   10,000 45,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์             30,000 5,000     35,000 

คําอาหารเสริม (นม)               1,628,770     1,628,770 

วัสดุการเกษตร               2,000   5,000 7,000 

วัสดุกํอสร๎าง   150,000       50,000   20,000     220,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ํ               4,000   2,000 6,000 

วัสดุส านักงาน           30,000   20,000   90,000 140,000 

วัสดุอื่น   50,000       10,000   3,000 15,000 10,000 88,000 

ค่า
สาธารณู
ปโภค 

คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม               5,000   40,000 45,000 

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล               15,000   15,000 30,000 

คําไฟฟูา   1,200,000           20,000   120,000 1,340,000 

คําบริการไปรษณีย ์           3,000   3,000   40,000 46,000 

คําบริการโทรศัพท ์                   20,000 20,000 

งบลงทุน 
ค่า

ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                       

เก๎าอี้ส านักงาน               4,600     4,600 

ชุดรับแขกไม๎               9,500     9,500 

ตู๎บานเล่ือนกระจกทรงสูง 3 ฟุต                   4,800 4,800 

ตู๎บานเล่ือนทึบทรงสูง 3 ฟุต                   13,500 13,500 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับประมวลผล                   22,000 22,000 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1               22,000     22,000 



ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  / - 150 - 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2                   60,000 60,000 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน๎า/นาที) 

                  8,900 8,900 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนดิ 
Network แบบที่ 1 

              8,900     8,900 

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดบั
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 

                  17,000 17,000 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ                       

เครื่องขยายเสียง                   30,000 30,000 

ครุภัณฑ์การเกษตร                       

(1) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง   22,000                 22,000 
(10) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
10 ใบพัด 

  25,188                 25,188 

(2) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)   103,576                 103,576 

(3) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)   55,916                 55,916 

(4) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)   49,116                 49,116 

(5) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)   296,604                 296,604 

(6) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)   28,248                 28,248 

(7) ตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโขํง   15,000                 15,000 
(8) ตู๎ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม๎า 

  36,000                 36,000 

(9) ตู๎ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม๎า 

  30,000                 30,000 

บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) 
ขนาด 1.5 แรงม๎า 

  12,092                 12,092 

บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) 
ขนาด 2 แรงม๎า 

  14,610                 14,610 

ปั้มหอยโขํงหน๎าแปลน SAER   23,172                 23,172 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ                       
โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 50 นิ้ว 
 

              103,000     103,000 
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ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้า
ง 

คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค                       

โครงการกํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูํที่ 3               1,989,000     1,989,000 

โครงการกํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูํที่ 6               1,985,000     1,985,000 
เงินชดเชยคํางานกํอสร๎างสัญญาแบบปรบัราคาได๎ 
(คํา K) 

          30,000         30,000 

คําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึง
สิ่งกํอสร๎าง 

          20,000         20,000 

งบรายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่าย
อ่ืน 

รายจํายอื่น                       
คําใช๎จํายส าหรับคําจ๎างที่ปรึกษาวิจัยประเมินผล
พัฒนาแบบผังเมือง ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมตํางๆ 

          10,000         10,000 

คําส ารวจความพึงพอใจของประชาชน                   25,000 25,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น                       
โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางพาราแคปซีลสาย
หลังอ าเภอ-ไรํออก (ตอน 4) หมูํที่ 1-หมูํที่ 5 

    500,000               500,000 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

                  20,000 20,000 

เงินอุดหนุนเอกชน             180,000       180,000 

โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอนี       109,000             109,000 
โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาใหแ๎กํหมูบํา๎น หมูํที่ 
1-9 

      70,000             70,000 

เงินอุดหนุนสํวนราชการ                       

โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ               50,000     50,000 
โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลบํอหิน 

              2,800,000     2,800,000 

รวม 11,864,718 2,151,522 1,000,000 679,000 255,000 3,793,070 450,000 13,614,770 355,000 12,737,520 46,900,600 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2563 

ครั้งที ่1 
วันที่  24  สิงหาคม  2563  เวลา  13.00 น. 

ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน 
……………………….. 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางวัลลี  เงินส ี ประธานสภาฯ วัลลี  เงินส ี  
2 นายอิสมาแอน  บุญญา รองประธานสภาฯ อิสมาแอน  บุญญา  
3 นางเอ้ืองค า  ครชาตรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 เอ้ืองค า  ครชาตรี  
4 นายอุดม  ด าทั่ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 อุดม  ด าทั่ว  
5 นายสุกิจ  ทองหอม สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 สุกิจ  ทองหอม เลขานุการสภา 

6 นายอ านาจ  ปูเงิน สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 อ านาจ  ปูเงิน  
7 นายภาคภูมิ  สมันหลี สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ภาคภูมิ  สมันหลี  
8 นายสมยศ  อ๋องยิ้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 สมยศ  อ๋องยิ้ว  
9 นายสุธรรม  คนเที่ยง สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 สุธรรม  คนเที่ยง  
10 นายสิทธิชัย  ป่าสูง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 สิทธิชัย  ป่าสูง  
11 นายเติมศักดิ์  หมื่นจง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 เติมศักดิ์  หมื่นจง  
12 นายเส็น  สันหย ี สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 เส็น  สันหย ี  
13 นายเกม  รัตนตรัง สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 เกม  รัตนตรัง  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสมคิด  กุลวานิช สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ลาประชุม 
2 นายเกียรติวุฒิ  ร าภา สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ลาประชุม 
3 นายวัฒนชัย  ชูเกิด เลขานุการสภาฯ ไปราชการ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย นายก อบต. จอมรวย  เกลี้ยงช่วย  
2 นายบุญชู  อยู่คง รองนายก อบต. บุญชู  อยู่คง  
3 นายสมพรชนะ  สมทรง เลขานุการนายก สมพรชนะ  สมทรง  
4 นายปัณณวิชญ์  ณรงค์ หัวหน้าส านักปลัด ปัณณวิชญ์  ณรงค์  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
5 นางกนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ์  
6 นางสาวอรอุมา  ทองศรี ผช.จพง.ธุรการ อรอุมา  ทองศรี  
7 นางสาวพลอยพัชร์  สุขจีน ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ พลอยพัชร์  สุขจีน  

 

เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางวัลลี  เงินสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  ประธานในที่
ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 ส าหรับในการประชุมสภาครั้งนี้ เลขานุการต้องไปตรวจ LPA ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ
กันตัง จึงขอลาประชุม ซึ่งตามระเบียบการประชุมสภาฯ ข้อ 19 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
เฉพาะการประชุมคราวนั้น    
 จึงขอให้สมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาในคราวนี้ โดยการเสนอรายชื่อต้องมี
ผู้รับอย่างน้อย 2 คนด้วยนะคะ 
อิสมาแอน  บุญญา ผมนายอิสมาแอน  บุญญา  ส.อบต.ม.8 เสนอ นายสุกิจ  ทองหอม  ครับ 
   ผู้รับรอง  1. นายอุดม  ด าทั่ว 
     2. นายสิทธิชัย  ป่าสูง 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกม้ัยคะ 
   ถ้าไม่มี ก็ขอประกาศว่า นายสุกิจ  ทองหอม ได้รับการเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
   สภาในคราวนี้ 

ฯลฯ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
      3.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(วาระที่ 1) 
ประธานสภา      ตามท่ี นายก อบต. ได้ยื่นเสนอญัตติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯให้พิจารณาต่อไปนั้น จึงขอ
เชิญ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณในครั้งนี้ 
 

นายก อบต. 
 

     ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน บัดนี้ถึงเวลาที่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผมจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบายในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
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                            1. สถานะการคลัง 
                               1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 
                                   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสํวน 
                                   ท๎องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
                                  1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 37,855,256.65 บาท 
                                  1.1.2 เงินสะสม จ านวน 14,306,152.61 บาท 
                                  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,655,460.16 บาท 
                                  1.1.4 รายการที่ได๎กันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 0 โครงการ           
                                         รวม 0.00 บาท 
                                  1.1.5 รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ  
                                         รวม 895,500.00 บาท 
                               1.2 เงินกู๎คงค๎าง จ านวน 0.00 บาท 
 

                             2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
                                (1) รายรับจริง จ านวน 36,367,836.73 บาท ประกอบด๎วย 

    หมวดภาษีอากร จ านวน 197,614.80 บาท 
    หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต จ านวน 81,020.00 บาท 
    หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน จ านวน 169,345.62 บาท 
    หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 486,350.00 บาท 
    หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 160,321.13 บาท 
    หมวดรายได๎จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 15,560,052.18 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 19,713,133.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 27,522.00 บาท 
(3) รายจํายจริง จ านวน 27,491,336.49 บาท ประกอบด๎วย 
 งบกลาง                     จ านวน          8,609,628.00 บาท 
 งบบุคลากร                     จ านวน          9,726,520.00 บาท 
 งบด าเนินงาน                     จ านวน          5,927,023.13 บาท 
 งบลงทุน                     จ านวน            448,320.00 บาท 
 งบรายจํายอื่น                     จ านวน                     0.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน                     จ านวน          2,779,845.36 บาท 
(4) รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 27,522.00 บาท 
(5) รายจํายที่จํายจากเงินสะสม จ านวน 7,203,310.31 บาท 
(6) รายจํายที่จํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(7) รายจํายที่จํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,737,520 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 355,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 13,614,770 

  แผนงานสาธารณสุข 450,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,793,070 

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 255,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 679,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,000,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 2,151,522 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 11,864,718 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 46,900,600 
  

เหตุผล 
     เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

ประธานสภา      เนื่องจากรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปก่อนแล้ว สมาชิก
สภาฯ คงได้ศึกษารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้แล้ว ในวันนี้เป็นการ
พิจารณาในวาระที่ 1 คือ ขั้นตอนการรับหลักการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ
ซักถามหรืออภิปรายในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 หรือไม ่
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ประธานสภา      - ไม่มี 
     ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติในวาระท่ี 1 ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ 

มติที่ประชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
     เห็นชอบ     13  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
     งดออกเสียง   -  เสียง 

ประธานสภา      เมื่อที่ประชุมมีมติรับแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 ในวาระที่ 1 แล้ว ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งจะประกอบด้วย สมาชิกสภา อบต. ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่
ไม่เกิน 7 คน วิธีการเลือกในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภารับรอง
ไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง ขอเชิญเสนอชื่อ
กรรมการคนที่ 1 ค่ะ 

  

 นายอ านาจ  ปูเงิน เสนอ  
ผู้รับรอง 

นายอิสมาแอน  บุญญา 
1. นายสิทธิชัย  ป่าสูง 
2. นายเกม  รัตนตรัง 

 

ประธานสภา      มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 
     - ไม่มี 
     ถ้าไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิม ก็ถือว่า นายอิสมาแอน  บุญญา ได้รับเลือกให้
เป็นกรรมการคนที่ 1 

 

ประธานสภา      ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 2 ค่ะ 
  นายอิสมาแอน  บุญญา เสนอ  

ผู้รับรอง 
นายสุธรรม  คนเที่ยง 
1. นายอ านาจ  ปูเงิน 
2. นายภาคภูมิ  สมันหลี 

 

ประธานสภา      มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 
    - ไม่มี 
     ถ้าไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิม ก็ถือว่า นายสุธรรม  คนเที่ยง ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการคนที่ 2 

ประธานสภา      ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 3 ค่ะ 
  นายเกม  รัตนตรัง เสนอ  

ผู้รับรอง 
นายเติมศักดิ์  หม่ืนจง 
1. นายสมยศ  อ๋องยิ้ว 
2. นายสุกิจ  ทองหอม 
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ประธานสภา      มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม ่
     - ไม่มี 
     ถ้าไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมก็ถือว่านายเติมศักดิ์  หมื่นจง ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการคนที่ 3 

ประธานสภา      ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 4 ค่ะ 
     - ไม่มี 
     ถ้าไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม ก็ขอประกาศว่า นายอิสมาแอน  บุญญา    
    นายสุ ธรรม  คนเที่ยง  และนายเติมศักดิ์   หมื่นจง  ได้ รับเลือกให้ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภา      ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภา ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วยค่ะ  

นายเติมศักดิ์ หมื่นจง      ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 
         - วันที่  25  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 16.00 น.   
         - วันที่  26  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 16.00 น.   
         - วันที่  27  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 16.00 น.   

ประธานสภา      มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกม้ัยค่ะ 
     - ไม่มี 
     - ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติตามท่ีได้เสนอมา 

ประธานสภา      ขอแจ้งนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่    
31 สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลขานุการสภา 
 
 

     ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการ 
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน 

ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 
          (ลงชื่อ)     สุกิจ  ทองหอม      ผู้จดรายงานฯ 
                                                                (นายสุกิจ  ทองหอม) 
                                    เลขานุการสภา อบต.บ่อหิน 
        (ลงชื่อ)       วัลลี  เงินสี                       
                                    (นางวัลลี  เงินส)ี             
                                                    ประธานสภา อบต.บ่อหิน  

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2563 

ครั้งที ่2 
วันที่  31  สิงหาคม  2563  เวลา  13.00 น. 

ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน 
……………………….. 

   ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางวัลลี  เงินส ี ประธานสภา วัลลี  เงินส ี  
2 นายอิสมาแอน  บุญญา รองประธานสภาฯ อิสมาแอน  บุญญา  
3 นายวัฒนชัย  ชูเกิด เลขานุการสภาฯ วัฒนชัย  ชูเกิด  
4 นางเอ้ืองค า  ครชาตรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 เอ้ืองค า  ครชาตรี  
5 นายสุกิจ  ทองหอม สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 สุกิจ  ทองหอม  
6 นายภาคภูมิ  สมันหลี สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ภาคภูมิ  สมันหลี  
7 นายอ านาจ  ปูเงิน สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 อ านาจ  ปูเงิน  
8 นายสุธรรม  คนเที่ยง สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 สุธรรม  คนเที่ยง  
9 นายเกียรติวุฒิ  ร าภา สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 เกียรติวุฒิ  ร าภา  
10 นายเติมศักดิ์  หมื่นจง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 เติมศักดิ์  หมื่นจง  
11 นายสิทธิชัย  ป่าสูง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 สิทธิชัย  ป่าสูง  
12 นายเส็น  สันหย ี สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 เส็น  สันหย ี  
13 นายเกม  รัตนตรัง สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 เกม  รัตนตรัง  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสมคิด  กุลวานิช สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ลาประชุม 
2 นายอุดม  ด าทั่ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ลาประชุม 
3 นายสมยศ  อ๋องยิ้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ลาประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย นายก อบต. จอมรวย  เกลี้ยงช่วย  
2 นายบุญชู  อยู่คง รองนายก อบต. บุญชู  อยู่คง  
3 นายสมพรชนะ  สมทรง เลขานุการนายก อบต. สมพรชนะ  สมทรง  
4 นายปัณณวิชญ์  ณรงค์ หัวหน้าส านักปลัด ปัณณวิชญ์  ณรงค์  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
5 นายปรีชา  หะสัง นายช่างโยธา ปรีชา  หะสัง  
6 นายเนติลักษณ์  รักทอง เจ้าพนักงานธุรการ เนติลักษณ์  รักทอง  
7 นายนรินทร์  แสงแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา นรินทร์  แสงแก้ว  
8 นายณัฐพล  ด าทั่ว ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ ณัฐพล  ด าทั่ว  
9 นางสาวพลอยพัชร์  สุขจีน ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ พลอยพัชร์  สุขจีน  
10 นางกนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ์  
11 นางสาวอรอุมา  ทองศรี ผช.จพง.ธุรการ อรอุมา  ทองศรี  
12 นางสาวทิพย์สุดา  รักทรัพย์ ผช.นักพัฒนาชุมชน ทิพย์สุดา  รักทรัพย์  

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางวัลลี  เงินสี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประธาน 
ในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
      ฯลฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

      3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(วาระที่ 2 และ 3) 
 

ประธานสภา      ตามที่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการประชุม สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  นั้น 
     บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้น าเสนอผลการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณซึ่งปรากฏว่า ที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และมีมติยืนตามร่างข้อบัญญัติเดิมทุกประการพร้อมกับน าร่างข้อบัญญัติเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาในวาระท่ี 2 และ 3 
     ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาทบทวน
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง 

 
 

มติที่ประชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือตามร่างข้อบัญญัติเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด                           
เห็นชอบ     12  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   -  เสียง 
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ประธานสภา      เมื่อที่ประชุมได้มีมติผ่านร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 2 แล้วต่อไปจะได้พิจารณาในวาระ 
ที่ 3 ซึ่งการพิจารณาในวาระนี้เป็นการลงมติที่จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่เท่านั้นโดยไม่มีการอภิปราย 

มติที่ประชุม      มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564      
     เห็นชอบ     12  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
     งดออกเสียง   -  เสียง 
และให้น าเสนอนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ฯลฯ 
 

ปิดประชุมเวลา  15.00  น. 
 

       (ลงชื่อ)     วัฒนชัย  ชูเกิด      ผู้จดรายงานฯ 
                                                                (นายวัฒนชัย  ชูเกิด) 
                                    เลขานุการสภา อบต.บ่อหิน 
 
        (ลงชื่อ)     วัลลี  เงินสี                       
                                  (นางวัลลี  เงินส)ี                                             
                                 ประธานสภา อบต.บ่อหิน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ครั้งที่ 2/2563 

วันที่  29  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมหาดหัวหิน 

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

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายสุธรรม  คนเที่ยง ประธานคณะกรรมการฯ สุธรรม  คนเที่ยง 
2. นายอิสมาแอน  บุญญา กรรมการ อิสมาแอน  บุญญา 
3. นายเติมศักดิ์  หมื่นจง กรรมการและเลขานุการ เติมศักดิ์  หมื่นจง 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายจอมรวย  เกลี้ยงชํวย นายก อบต. จอมรวย  เกลี้ยงชํวย 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เมื่อคณะกรรมการพร๎อมแล๎ว ประธานคณะกรรมการฯ ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไมํมี- 
  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานกรรมการ    3.1 การแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตามที่  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารสํ วนต าบลบํอหิน สมัยสามัญ สมัยที่  3               
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ได๎มีมติรับหลักการรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได๎ก าหนดวัน เวลา ให๎ผู๎บริหารและสมาชิก
สภาฯ ยื่นค าแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดตั้งแตํวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ปรากฏวําไมํมี
ผู๎บริหารและสมาชิกสภาขอยื่นแปรญัตติ เพราะฉะนั้น ขอให๎คณะกรรมการแปรญัตติรํวม
พิจารณาวํารํางงบประมาณดังกลําว มีความเหมาะสม ถูกต๎องตามระเบียบ ข๎อบังคับ 
กฎหมายหรือไมํ หรือคณะกรรมทํานใดมีอะไรจะแก๎ไขเปลี่ยนแปลงบ๎าง ขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม      ไมํมีผู๎เสนอยื่นค าแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 และคณะกรรมการแปรญัตติได๎ตรวจสอบแล๎ว เห็นวําถูกต๎องตามระเบียบ จึงได๎ยืน
ตามรํางเดิมที่นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน ได๎เสนอ 
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ประธานกรรมการ      เมื่อไมํมีผู๎ใด ขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นอันวําคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบกับรํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายวํามีความเหมาะสม ถูกต๎อง ตามระเบียบกฎหมายทุกประการ ตํอไป
จะได๎น าเสนอประธานสภาฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการในขั้นตอนตํอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 -ไมํมี- 
   
ปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 
 
 

 (ลงชื่อ)   สุธรรม  คนเที่ยง  ผู๎ตรวจ   (ลงชื่อ)  นายเติมศักดิ์  หมื่นจง  ผู๎จดรายงานฯ 
             (นายสุธรรม  คนเที่ยง)                                 (นายเติมศักดิ์  หมื่นจง)     
            ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ                                         กรรมการและเลขานุการ 
 
 


