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     ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
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ของ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนะกำรคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  49,262,432.64  บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน  59,786,002.10  บาท 

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  14,674,766.43  บาท 

   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  2  โครงการ  
        รวม  3,892,365.52  บาท 

   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  2  โครงการ รวม  81,634.48  บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท 
 2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 44,684,518.88 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 58,553.57 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 53,444.16 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 137,244.51 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 1,415,816.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 5,060.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 28,000.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 20,550,267.66 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 22,436,132.98 บาท 



  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  692,384.00  บาท 

  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน  34,009,816.41  บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 11,146,742.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 12,421,203.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 5,572,449.36 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,416,723.86 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,452,698.19 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  282,384.00  บาท 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  2,487,077.37  บาท 

  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  0.00  บาท 

  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน  0.00  บาท 

             
             
             
             
             
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ค ำแถลงงบประมำณ   
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
อ ำเภอสิเกำ  จังหวัดตรัง 

    
1. รำยรับ    

        
รำยรับ 

รำยรับจริง 
ปี  2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

ประมำณกำร 
ปี 2566 

รำยได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 58,553.57 170,000.00 260,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
53,444.16 72,960.00 73,460.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 137,244.51 100,000.00 100,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ

กิจการพาณิชย์ 
1,415,816.00 1,288,500.00 1,003,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,060.00 11,200.00 11,200.00 
  หมวดรายได้จากทุน 28,000.00 0.00 3,000.00 
  รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,698,118.24 1,642,660.00 1,450,660.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 20,550,267.66 20,503,100.00 21,587,000.00 

  รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,550,267.66 20,503,100.00 21,587,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 22,436,132.98 23,384,240.00 24,852,240.00 

  รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,436,132.98 23,384,240.00 24,852,240.00 

รวม 44,684,518.88 45,530,000.00 47,889,900.00 

         

 

 

 



ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

อ ำเภอสิเกำ  จังหวัดตรัง 
 

2. รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2564 
ประมำณกำร 

ปี 2565 
ประมำณกำร 

ปี 2566 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 11,146,742.00 12,528,916.00 12,905,760.00 

  งบบุคลากร 12,421,203.00 15,373,190.00 15,503,620.00 

  งบด าเนินงาน 5,572,449.36 11,786,053.00 11,125,120.00 

  งบลงทุน 1,416,723.86 2,467,841.00 4,806,400.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,452,698.19 3,369,000.00 3,549,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 5,000.00 0.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 34,009,816.41 45,530,000.00 47,889,900.00 

     
     
      



 

 

    

      

  

 
 
 

   ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
        

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

        

      ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,881,730 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 877,280 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,020,430 
  แผนงานสาธารณสุข 729,240 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 777,760 
  แผนงานเคหะและชุมชน 374,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,039,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,151,000 
  แผนงานการเกษตร 50,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,843,700 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,905,760 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 47,889,900 

      
      
       

 

 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
   

             แผนงานงบกลาง 
                        

งาน 
 
 
 

 
งบกลาง 

 
รวม 

งบ 

  

    
งบกลาง 12,905,760 12,905,760 
    งบกลาง 12,905,760 12,905,760 

            



แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                        

งาน 
งานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

งานบริหารงานคลัง 
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 

รวม 
  

 
งบ 

  
     

       
 งบบุคลากร 5,166,480 185,400 2,742,000 185,400 8,279,280 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,620,720 0 0 0 1,620,720 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,545,760 185,400 2,742,000 185,400 6,658,560 
 งบด าเนินงาน 1,707,000 49,000 485,000 39,000 2,280,000 
     ค่าตอบแทน 486,000 19,000 185,000 19,000 709,000 
     ค่าใช้สอย 817,000 30,000 120,000 20,000 987,000 
     ค่าวัสดุ 222,000 0 150,000 0 372,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 182,000 0 30,000 0 212,000 
 งบลงทุน 205,050 0 97,400 0 302,450 
     ค่าครุภัณฑ์ 205,050 0 97,400 0 302,450 
 งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000 
     เงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000 
 รวม 7,098,530 234,400 3,324,400 224,400 10,881,730 
              



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                        

งาน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 

  
งบ 

  
     
       
 งบบุคลากร 389,280 389,280 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 389,280 389,280 
 งบด าเนินงาน 488,000 488,000 
     ค่าตอบแทน 64,000 64,000 
     ค่าใช้สอย 334,000 334,000 
     ค่าวัสดุ 90,000 90,000 
 รวม 877,280 877,280 
        



แผนงานการศึกษา 
                        

งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 

   
งบ 

  
      
        
  งบบุคลากร 821,400 2,577,660 3,399,060 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 821,400 2,577,660 3,399,060 
  งบด าเนินงาน 196,000 3,394,120 3,590,120 
      ค่าตอบแทน 65,000 245,000 310,000 
      ค่าใช้สอย 75,000 1,385,350 1,460,350 
      ค่าวัสดุ 54,000 1,713,770 1,767,770 
      ค่าสาธารณูปโภค 2,000 50,000 52,000 
  งบลงทุน 15,000 26,250 41,250 
      ค่าครุภัณฑ์ 15,000 26,250 41,250 
  งบเงินอุดหนุน 0 2,990,000 2,990,000 
      เงินอุดหนุน 0 2,990,000 2,990,000 
  รวม 1,032,400 8,988,030 10,020,430 
            



แผนงานสาธารณสุข 
                        

งาน 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 

  
งบ 
 

  
     

       
 งบบุคลากร 222,240 222,240 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 222,240 222,240 
 งบด าเนินงาน 327,000 327,000 
     ค่าตอบแทน 102,000 102,000 
     ค่าใช้สอย 195,000 195,000 
     ค่าวัสดุ 30,000 30,000 
 งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 
     เงินอุดหนุน 180,000 180,000 
 รวม 729,240 729,240 

           



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                        

งาน  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

รวม 
  

งบ 
  

     
     

งบบุคลากร 611,760 611,760 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 611,760 611,760 

งบด าเนินงาน 166,000 166,000 
     ค่าตอบแทน 81,000 81,000 

    ค่าใช้สอย 85,000 85,000 
 รวม 777,760 777,760 

            
แผนงานเคหะและชุมชน 

                        
งาน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 
 
งบ 

  
    

      
งบด าเนินงาน 374,000 374,000 
    ค่าใช้สอย 374,000 374,000 

รวม 374,000 374,000 

             



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                        

งาน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม  
งบ 

  
    

งบด าเนินงาน 210,000 210,000 
    ค่าใช้สอย 210,000 210,000 
งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000 

รวม 240,000 240,000 

         
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

                       งาน 
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม   

งบ 
  

      
  งบด าเนินงาน 470,000 240,000 710,000 
      ค่าใช้สอย 460,000 240,000 700,000 
      ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000 
  งบเงินอุดหนุน 70,000 259,000 329,000 
      เงินอุดหนุน 70,000 259,000 329,000 
  รวม 540,000 499,000 1,039,000 
                  



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลากร 2,602,000 0 2,602,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,602,000 0 2,602,000 
งบด าเนินงาน 1,035,000 610,000 1,645,000 
    ค่าตอบแทน 220,000 0 220,000 
    ค่าใช้สอย 355,000 610,000 965,000 
    ค่าวัสดุ 457,000 0 457,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 3,000 0 3,000 
งบลงทุน 46,000 3,858,000 3,904,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 46,000 0 46,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,858,000 3,858,000 

รวม 3,683,000 4,468,000 8,151,000 

             



 แผนงานการเกษตร 
                        

งาน  

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 
 
งบ 

  
    

      
งบด าเนินงาน 50,000 50,000 
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000 

รวม 50,000 50,000 

        

แผนงานการพาณิชย์ 

            
งาน 

งานกิจการประปา รวม งบ 
  
    

      
งบด าเนินงาน 1,285,000 1,285,000 
    ค่าใช้สอย 105,000 105,000 
    ค่าวัสดุ 180,000 180,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000 1,000,000 
งบลงทุน 558,700 558,700 
    ค่าครุภัณฑ์ 558,700 558,700 

รวม 1,843,700 1,843,700 



ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอสิเกา 

 
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  47,889,900  บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน  
       เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  47,889,900  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,881,730 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 877,280 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,020,430 
  แผนงานสาธารณสุข 729,240 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 777,760 
  แผนงานเคหะและชุมชน 374,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,039,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,151,000 
  แผนงานการเกษตร 50,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,843,700 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,905,760 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 47,889,900 

        



 
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  0  บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        

 

 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

 
   

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

   
(นายธรรมฤทธิ์  เขาบาท) 

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อนุมัติ 
 

    
    

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

        (นายมานะ  เทือกสุบรรณ) 
 

        ต าแหน่ง นายอ าเภอสิเกา 
 

 



รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
        

                รายรับจริง ประมาณการ 
  รายการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
  

หมวดภาษีอากร             
       ภาษีบ ารุงท้องที่ 525.46 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
       ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 14,121.14 21,484.97 120,000.00 66.67 % 200,000.00 
       ภาษีป้าย 39,960.00 37,068.60 30,000.00 33.33 % 40,000.00 
       อากรรังนกอีแอ่น 157,816.66 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
  รวมหมวดภาษีอากร 212,423.26 58,553.57 170,000.00     260,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
       ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 2,658.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
       ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย

อาหารหรือสะสมอาหาร 
0.00 300.00 0.00 0.00 % 0.00 

       ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 5,552.00 7,395.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
       ค่าธรรมเนียมส าหรับสิ่งล่วงล  าล าน  า 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
       ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 780.00 570.00 660.00 0.00 % 660.00 
  



  รายรับจริง ประมาณการ 
  รายการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
  

     ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00 

       ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง 0.00 1,620.00 0.00 100.00 % 2,000.00 

       ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 26,956.00 8,610.00 0.00 0.00 % 0.00 
       ค่าปรับการผิดสัญญา 46,009.00 32,889.16 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
       ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
2,200.00 1,300.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

       ค่าใบอนุญาตจัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื นที่ใด ซึ่งมีพื นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00 

       ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 760.00 760.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
       ค่าใบอนุญาตส าหรับสิ่งล่วงล  าล าน  า 0.00 0.00 1,500.00 1,233.33 % 20,000.00 

       ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
  รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 84,915.00 53,444.16 72,960.00     73,460.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
       ดอกเบี ย 225,006.51 137,244.51 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
  รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 225,006.51 137,244.51 100,000.00     100,000.00 
    



 
รายการ 

รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์             
       รายได้จากประปา 533,574.00 1,415,816.00 1,288,500.00 -22.39 % 1,000,000.00 
       รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 

  รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 533,574.00 1,415,816.00 1,288,500.00     1,003,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
       ค่าจ าหน่ายเศษของ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
       เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 % 0.00 
       ค่าขายเอกสารการจัดซื อจัดจ้าง 159,000.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
       ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 221.00 60.00 200.00 0.00 % 200.00 
       รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 1,101.18 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
  รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 161,322.18 5,060.00 11,200.00     11,200.00 
  หมวดรายได้จากทุน             
       ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 28,000.00 0.00 100.00 % 3,000.00 

  รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 28,000.00 0.00     3,000.00 
  หมวดภาษีจัดสรร             
       ภาษีรถยนต์ 514,132.27 495,480.84 547,000.00 0.00 % 547,000.00 
       ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,810,688.62 10,013,224.80 9,400,600.00 8.50 % 10,200,000.00 
       ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,936,924.92 3,207,432.72 3,400,000.00 2.94 % 3,500,000.00 
  



 
รายการ 

รายรับจริง ประมาณการ 
  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2566 

  
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 81,066.53 95,719.72 80,000.00 25.00 % 100,000.00 

       ภาษีสรรพสามิต 5,590,295.32 5,904,489.41 6,400,000.00 0.00 % 6,400,000.00 
       ค่าภาคหลวงแร่ 58,438.97 62,952.25 50,500.00 28.71 % 65,000.00 
       ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 49,613.01 32,580.92 22,500.00 0.00 % 22,500.00 
       ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน 
534,395.00 734,409.00 600,000.00 25.00 % 750,000.00 

       ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล 2,040.00 3,105.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
       ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,018.50 873.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
  รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,578,613.14 20,550,267.66 20,503,100.00     21,587,000.00 
  หมวดเงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนทั่วไป 21,737,279.00 22,436,132.98 23,384,240.00 6.28 % 24,852,240.00 
  รวมหมวดเงินอุดหนุน 21,737,279.00 22,436,132.98 23,384,240.00     24,852,240.00 
  รวมทุกหมวด 41,533,133.09 44,684,518.88 45,530,000.00     47,889,900.00 
  

               



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,889,900   บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 260,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

    ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินภาษีที่จัดเก็บได้        

  
ภาษีป้าย จ านวน 40,000 บาท 

     ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินภาษีท่ีจัดเก็บได้          

  
อากรรังนกอีแอ่น จ านวน 20,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินภาษีที่จัดเก็บได้     

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 73,460 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้   

  
ค่าธรรมเนียมส าหรับสิ่งล่วงล  าล าน  า จ านวน 20,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้     

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 660 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้   

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียนที่จัดเก็บได้    

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าปรับที่จัดเก็บได้           

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าใบอนุญาตที่จัดเก็บได้     



  
ค่าใบอนุญาตจัดตั งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื นที่ใด ซึ่งมีพื นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 300 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าใบอนุญาตที่จัดเก็บได้     

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าใบอนุญาตที่จัดเก็บได้   

  
ค่าใบอนุญาตส าหรับสิ่งล่วงล  าล าน  า จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้    

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าใบอนุญาตที่จัดเก็บได้     

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท 

  
ดอกเบี ย จ านวน 100,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับยอดเงินที่ได้รับ   

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,003,000 บาท 

  
รายได้จากประปา จ านวน 1,000,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาและสูงกว่ายอดเงินที่ได้รับ   

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ จ านวน 3,000 บาท 

    
ประมาณการไว้เพ่ือเตรียมรองรับรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการ
พาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ 

  

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,200 บาท 

  
ค่าขายเอกสารการจัดซื อจัดจ้าง จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับยอดเงินที่ได้รับ          

  
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 200 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและต่ ากว่ายอดเงินที่ได้รับ          

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและสูงกว่ายอดเงินที่ได้รับ    

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดเงินที่ได้รับปีที่ผ่านมา          



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,587,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 547,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร        

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,200,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร        

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 3,500,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร        

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 100,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร        

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 6,400,000 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร        

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 65,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร        

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 22,500 บาท 

    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร      

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 750,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร        

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น  าบาดาล จ านวน 1,500 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร        

  
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร        

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 24,852,240 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 24,852,240 บาท 

    
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการ
จัดสรร         

  

 



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ 

อ าเภอสิเกา    จังหวัดตรัง 

                รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานงบกลาง             
งบกลาง             
  งบกลาง             
  งบกลาง             
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 147,051 107,248 195,000 0 % 195,000 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,078 7,009 10,000 0 % 10,000 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,215,700 7,643,400 8,550,000 3.51 % 8,850,000 
    เบี้ยยังชีพความพิการ 2,495,200 2,601,600 3,000,000 -4 % 2,880,000 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 84,000 84,000 96,000 0 % 96,000 
    เงินส ารองจ่าย 73,977 116,864 350,000 -71.43 % 100,000 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

0 0 442,916 4.03 % 460,760 

      เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ่อหิน 0 0 0 100 % 150,000 
      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 129,000 130,000 135,000 21.48 % 164,000 
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 225,493 456,621 0 0 % 0 

รวมงบกลาง 10,377,499 11,146,742 12,778,916     12,905,760 
รวมงบกลาง 10,377,499 11,146,742 12,778,916     12,905,760 
รวมงบกลาง 10,377,499 11,146,742 12,778,916     12,905,760 

รวมแผนงานงบกลาง 10,377,499 11,146,742 12,778,916     12,905,760 



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารทั่วไป             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             
    เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 514,080 508,844 0 0 % 0 
    ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 514,080 0 % 514,080 
    ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 41,709 42,120 0 % 42,120 
    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 41,709 42,120 0 % 42,120 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

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

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,454,400 1,454,400 1,463,600 -36.05 % 936,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 2,133,062 2,148,320     1,620,720 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,649,097 2,661,412 2,334,120 4.47 % 2,438,400 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,610 0 0 100 % 84,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000 
    เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000 84,000 -100 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 730,080 
846,29. 

90 
664,320 19.73 % 795,360 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,240 48,346 42,400 41.51 % 60,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,684,027 3,808,048 3,292,840     3,545,760 

รวมงบบุคลากร 5,823,147 5,941,110 5,441,160     5,166,480 
  งบด าเนินงาน             



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 7,300 300,000 0 % 300,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    ค่าเช่าบ้าน 136,900 129,800 112,000 12.5 % 126,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 30,000 -16.67 % 25,000 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 35,000 -28.57 % 25,000 

รวมค่าตอบแทน 162,900 156,200 487,000     486,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      2. ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 67,830 66,540 0 0 % 0 
      4. ค่าเช่าพ้ืนท่ีส าหรับจดัท าเว็บไซต์และจดทะเบยีนเว็บไซต์ 1,290 1,290 0 0 % 0 

      
6. ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนนิงานโครงการหรือเพื่อ
เสรมิสร้างการปฏบิัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. 

84,290 0 0 0 % 0 

      7. ค่าเช่าอาคารสถานท่ี (ที่ท าการ อบต.ชั่วคราว) 55,000 64,000 0 0 % 0 
      9. ค่าเบี้ยประกัน 634.48 625.95 0 0 % 0 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 0 0 70,000 0 % 70,000 
      ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 5,000 100 % 10,000 

      
ค่าจ้างเหมาที่มลีักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

0 0 5,000 0 % 5,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000 

  



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อ
เสรมิสร้างการปฏบิัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. 

0 0 38,000 -100 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก 0 0 25,000 0 % 25,000 
      ค่าเช่าอาคารสถานท่ี (ที่ท าการ อบต.ชั่วคราว) 0 0 107,500 11.63 % 120,000 
      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 0 0 5,000 0 % 5,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกหรือการจัดซื้อหนังสือ 0 0 0 100 % 4,000 
      ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 0 2,000 0 % 2,000 
      ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 1,000 0 % 1,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 27,150 11,540 40,000 0 % 40,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน 0 0 5,000 0 % 5,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 77,742 30,908 150,000 -33.33 % 100,000 
      ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 0 0 50,000 0 % 50,000 
      ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 317,500 -96.85 % 10,000 
      ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 3,660 3,350 4,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

274,890 0 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

0 0 300,000 0 % 300,000 

      
โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี อบต.บ่อ
หิน 

0 0 20,000 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
องค์กร 

0 0 0 100 % 20,000 



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 41,381.33 46,425.93 45,000 -11.11 % 40,000 
รวมค่าใช้สอย 633,867.81 224,679.88 1,200,000     817,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 37,291 35,256 70,000 -14.29 % 60,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 4,100 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 9,310 5,800 10,933 -8.53 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,135 68,480 110,000 -27.27 % 80,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 2,000 0 % 2,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 39,581 28,046 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 150,417 137,582 262,933     222,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 62,897.74 60,647.48 120,000 0 % 120,000 
    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 8,417.32 15,377.4 15,000 0 % 15,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 3,852.44 2,919.58 10,000 0 % 10,000 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 5,000 2,500 5,000 0 % 5,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,804.8 17,837.24 40,000 -25 % 30,000 
    ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 2,000 0 % 2,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 97,972.3 99,281.7 192,000     182,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,045,157.11 617,743.58 2,141,933     1,707,000 

  
งบลงทุน 
 

            

   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าครุภัณฑ์             
       ครุภณัฑ์ส านักงาน             
         เก้าอี้ส านักงาน 0 0 6,900 52.17 % 10,500 
         เก้าอี้อเนกประสงค ์ 25,500 0 0 0 % 0 
         เครื่องถ่ายเอกสารดจิิตอล 95,000 0 0 0 % 0 
   

      
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าตดิตั้ง) ขนาด 
24,000 บีทียู 

0 49,200 0 0 % 0 

         ตู้เหล็กเก็บเอกสารส านักงาน 11,000 0 0 0 % 0 
         ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0 
         โต๊ะท างานเหล็ก 0 0 0 100 % 27,900 
       ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             
         ชุดเครื่องเสยีงห้องประชุม 0 0 0 100 % 55,350 
       ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
   

      
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens 

0 0 0 100 % 29,900 

         จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 100 % 14,900 
       ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
         1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 28,700 0 0 0 % 0 
   

      
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 
2 (38 หน้า/นาที) 

14,000 0 0 0 % 0 

   
      

3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

680 0 0 0 % 0 

         เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังานประมวลผล 0 0 0 100 % 44,000 
         เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบัประมวลผล 0 21,900 44,000 -100 % 0 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 0 100 % 22,500 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 174,880 71,100 62,700     205,050 
   รวมงบลงทุน 174,880 71,100 62,700     205,050 
     งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
   

      
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการรว่มในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

0 20,000 20,000 0 % 20,000 

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
   

      
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ  

20,000 0 0 0 % 0 

   รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000     20,000 
   รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000     20,000 
     งบรายจ่ายอื่น             
     รายจ่ายอื่น             
       รายจ่ายอื่น             
         ค่าใช้จ่ายตามค าพิพากษา 0 0 5,000 -100 % 0 
   รวมรายจ่ายอื่น 0 0 5,000     0 
   รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 5,000     0 
   

รวมงานบริหารทั่วไป 7,063,184.11 6,649,953.58 7,670,793     
 

7,098,530 
 

   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 422,700 -56.14 % 185,400 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 422,700     185,400 
   รวมงบบุคลากร 0 0 422,700     185,400 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 30,000 -43.33 % 17,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000 
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 42,000 -100 % 0 
   รวมค่าตอบแทน 0 0 74,000     19,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
         ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมลูพื้นฐาน 0 0 5,000 0 % 5,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000 
         ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000 
   รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000     30,000 
   รวมงบด าเนินงาน 0 0 104,000     49,000 
   

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 526,700     
 

234,400 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานบริหารงานคลัง             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 720,635 911,560 1,500,000 0 % 1,500,000 
       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 30,175 30,140 50,000 0 % 50,000 
       เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000 
       ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 231,060 246,240 250,000 12 % 280,000 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 568,200 613,743 750,000 2.67 % 770,000 
       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 61,260 52,509 100,000 0 % 100,000 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,611,330 1,854,192 2,692,000     2,742,000 
   รวมงบบุคลากร 1,611,330 1,854,192 2,692,000     2,742,000 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

78,200 1,200 133,000 12.78 % 150,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000 
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 7,200 177.78 % 20,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 20,000 -75 % 5,000 

   รวมค่าตอบแทน 78,200 1,200 170,200     185,000 
     ค่าใช้สอย             
   

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ           
 
  

   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ ์ 1,350 1,350 0 0 % 0 
         ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 2,000 
   

      
ค่าจ้างเหมาที่มลีักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

0 0 5,000 0 % 5,000 

         ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 3,000 0 % 3,000 
   

      
ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อ
เสรมิสร้างการปฏบิัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. 

99,000 67,800 0 0 % 0 

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

   
      

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

0 0 50,000 -60 % 20,000 

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 60,403 11,660 30,000 33.33 % 40,000 
         ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 0 0 30,000 0 % 30,000 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,440 4,500 20,000 0 % 20,000 
   รวมค่าใช้สอย 167,193 85,310 138,000     120,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 49,212.53 41,604 50,000 0 % 50,000 
       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 0 100 % 5,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 5,000 100 % 10,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 39,875 59,810 60,000 33.33 % 80,000 
       วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000 
   รวมค่าวัสดุ 89,087.53 101,414 120,000     150,000 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าบริการไปรษณีย ์ 12,500 7,500 30,000 0 % 30,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,902.4 8,988 0 0 % 0 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 21,402.4 16,488 30,000     30,000 
   รวมงบด าเนินงาน 355,882.93 204,412 458,200     485,000 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ์             
       ครุภณัฑ์ส านักงาน             
         เก้าอี้ส านักงาน 7,600 0 0 0 % 0 
         เก้าอี้ส านักงาน 0 0 6,900 52.17 % 10,500 
         เครื่องจดบันทึกเลขมาตร (โทรศัพท์มือถือพร้อมปฏิบัติการ) 0 0 0 100 % 16,000 
         เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 mm. 0 0 0 100 % 6,000 
         ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ฟุต 0 4,800 0 0 % 0 
         ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง 3 ฟุต 0 13,500 0 0 % 0 
         ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 11,800 -3.39 % 11,400 
         โต๊ะท างานเหล็ก 0 0 0 100 % 18,600 
       ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
         รถจักรยานยนต ์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 0 0 87,000 -100 % 0 
       ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
         เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบัประมวลผล 0 0 22,000 -100 % 0 
         เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 21,800 0 0 0 % 0 
         เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 0 0 22,000 0 % 22,000 
         เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 28,900 59,800 0 0 % 0 
         เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 21,690 0 0 0 % 0 
   

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3  

6,250 0 0 0 % 0 

   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถึงหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 

0 0 0 100 % 4,000 

         เครื่องพิมพ์เลเซอร ์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 0 0 2,600 -100 % 0 
   

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

8,500 8,800 8,900 0 % 8,900 

         จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  0 0 2,800 -100 % 0 
   

      
สแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 
1 

0 16,900 0 0 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 94,740 103,800 164,000     97,400 
   รวมงบลงทุน 94,740 103,800 164,000     97,400 
   รวมงานบริหารงานคลัง 

 
2,061,952.93 2,162,404 3,314,200     3,324,400 

   
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 185,400 0 % 185,400 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 185,400     185,400 
   รวมงบบุคลากร 0 0 185,400     185,400 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 14,000 21.43 % 17,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000 
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 10,000 -100 % 0 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมค่าตอบแทน 0 0 26,000     19,000 
     ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000 
         ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000 
   รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000     20,000 
   รวมงบด าเนินงาน 0 0 46,000     39,000 
   รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 231,400     224,400 
   รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,125,137.04 8,812,357.58 11,743,093     10,881,730 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 62,000 527.87 % 389,280 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 62,000     389,280 
   รวมงบบุคลากร 0 0 62,000     389,280 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 30,000 73.33 % 52,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000 
   

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร           
 
  

   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 10,000 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000     64,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
         ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 2,000 150 % 5,000 
   

      
ค่าจ้างเหมาที่มลีักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสมัพันธ์หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมม่ีลักษณะเป็นงานก่อสร้าง 

0 0 3,000 0 % 3,000 

         ค่าจ้างเหมาบริการ 0 9,000 5,000 -100 % 0 
   

      
ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อ
เสรมิสร้างการปฏบิัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. 

0 0 100,000 116 % 216,000 

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

   
      

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

13,460 0 0 0 % 0 

   
      

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหต ุขณะเกดิเหตุ 
และหลังเกิดเหตุจากสาธารณภยัตา่งๆ 

511,890 0 0 0 % 0 

   
      

โครงการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกดิเหตุ และ
หลังเกิดเหตุภยัพิบัต ิ

0 111,000 0 0 % 0 

         โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 8,640 0 0 % 0 
   

      
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏบิัติการจติอาสาภัยพิบัติ
ประจ า อบต.บ่อหิน 

0 0 0 100 % 30,000 

   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏบิัติการจติอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

0 0 50,000 -100 % 0 

   
      

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

0 0 0 100 % 30,000 

   
      

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

0 136,163 0 0 % 0 

         โครงการลดอุบัตเิหตุในช่วงเทศกาล 0 0 0 100 % 20,000 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000 
   รวมค่าใช้สอย 525,350 264,803 190,000     334,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุก่อสร้าง 9,850 0 0 0 % 0 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,000 0 % 5,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 60,000 0 % 60,000 
       วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 10,000 0 % 10,000 
       วัสดุจราจร 0 0 15,000 0 % 15,000 
   รวมค่าวัสดุ 9,850 0 90,000     90,000 
   รวมงบด าเนินงาน 535,200 264,803 310,000     488,000 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ์             
       ครุภณัฑ์ส านักงาน             
         ถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจ ุ2,000 ลิตร 59,000 0 0 0 % 0 
   รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 0     0 
   รวมงบลงทุน 59,000 0 0     0 
   รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 594,200 264,803 372,000     877,280 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 594,200 264,803 372,000     877,280 

   แผนงานการศึกษา             
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,576,320 1,768,087 744,270 4.72 % 779,400 
       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 196 0 0 % 0 
       เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000 
       เงินวิทยฐานะ 0 56,000 0 0 % 0 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 461,400 498,143 0 0 % 0 
       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 19,516 0 0 % 0 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,061,720 2,341,942 786,270     821,400 
   รวมงบบุคลากร 2,061,720 2,341,942 786,270     821,400 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 2,100 60,000 -33.33 % 40,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 30,000 -66.67 % 10,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าตอบแทน 7,000 73,300 105,000     65,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
   

      
ค่าจ้างเหมาที่มลีักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

0 0 5,000 0 % 5,000 

         ค่าจ้างเหมาบริการ 28,900 5,400 0 0 % 0 
   

      
ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อ
เสรมิสร้างการปฏบิัติงานตามอ านาจหน้าที่ปกติของ อปท.  

275,550 198,000 0 0 % 0 

       รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 33,333.7 33,500 30,000 0 % 30,000 
         ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000 
         โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 15,000 0 0 0 % 0 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,250 11,890 10,000 0 % 10,000 
   รวมค่าใช้สอย 355,033.7 248,790 80,000     75,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 12,299.52 10,815 20,000 0 % 20,000 
       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 1,690 0 0 % 0 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 0 8,615 10,000 -50 % 5,000 
       วัสดุก่อสร้าง 5,180 20,650 0 0 % 0 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 2,000 0 % 2,000 
       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 13,700 0 0 0 % 0 
       วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 2,000 0 % 2,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 10,190 20,000 0 % 20,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000 
   รวมค่าวัสดุ 31,179.52 51,960 59,000     54,000 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าไฟฟ้า 14,967.72 12,749.15 0 0 % 0 
       ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 12,233.81 9,649.15 0 0 % 0 
       ค่าบริการไปรษณีย ์ 0 0 0 100 % 2,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 27,201.53 22,398.3 0     2,000 
   รวมงบด าเนินงาน 420,414.75 396,448.3 244,000     196,000 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ์             
       ครุภณัฑ์ส านักงาน             
         เก้าอี้ส านักงาน 0 4,600 0 0 % 0 
         ชุดรับแขกไม ้ 0 8,900 0 0 % 0 
         ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0 0 11,800 -100 % 0 
       ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
         เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 0 21,900 22,000 -100 % 0 
         เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี 0 0 0 100 % 15,000 
         เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 0 8,800 0 0 % 0 
   รวมค่าครุภัณฑ์ 0 44,200 33,800     15,000 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
         โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจดู 0 51,300 0 0 % 0 
         โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก 0 51,300 0 0 % 0 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 102,600 0     0 
   รวมงบลงทุน 0 146,800 33,800     15,000 
   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,482,134.75 2,885,190.3 1,064,070     1,032,400 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 1,416,060 4.5 % 1,479,780 
       เงินวิทยฐานะ 0 0 84,000 150 % 210,000 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 842,040 2.59 % 863,880 
       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 36,000 -33.33 % 24,000 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 2,378,100     2,577,660 
   รวมงบบุคลากร 0 0 2,378,100     2,577,660 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 128,000 17.19 % 150,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 90,000 0 % 90,000 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 223,000     245,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ ์ 0 1,000 0 0 % 0 
   

      
ค่าจ้างเหมาที่มลีักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

0 0 10,000 -50 % 5,000 

         ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
   

      
ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อ
เสรมิสร้างการปฏบิัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. 

0 0 126,000 -53.97 % 58,000 

       รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 5,000 0 0 0 % 0 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 33.33 % 40,000 
         ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 0 0 20,000 50 % 30,000 
   

      
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

8,500 0 0 0 % 0 

   
      

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน 

27,773 0 0 0 % 0 

   
      

โครงการจดัการแข่งขันทักษะด้านวิชาการให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

15,651 0 20,000 -100 % 0 

         โครงการจดัการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 20,000 
   

      
โครงการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

0 5,000 5,000 -100 % 0 

         โครงการผลติสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 10,615 0 20,000 -100 % 0 
         โครงการผลติสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 0 0 0 100 % 20,000 
   

      
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

34,830 29,670 51,600 -100 % 0 

   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
โครงการสนับสนุนคา่เครื่องแบบนักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

24,300 20,700 36,000 -100 % 0 

   
      

โครงการสนับสนุนคา่จัดการเรยีนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

238,000 195,400 255,000 -100 % 0 

         โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 100 % 1,167,350 
   

      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายส าหรบัอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

676,420 430,480 771,750 -100 % 0 

         โครงการสนับสนุนคา่หนังสือเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16,200 13,800 24,000 -100 % 0 
   

      
โครงการสนับสนุนคา่อุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

16,200 13,800 24,000 -100 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 40,000 0 % 40,000 
   รวมค่าใช้สอย 1,073,489 709,850 1,438,350     1,385,350 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 10,000 0 % 10,000 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 0 14,945 1,648,770 0.3 % 1,653,770 
       ค่าอาหารเสรมิ (นม) 987,200.24 587,175.4 0 0 % 0 
       วัสดุก่อสร้าง 0 0 20,000 -50 % 10,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 10,000 -50 % 5,000 
       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0 1,700 15,000 0 % 15,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 20,000 0 % 20,000 
   รวมค่าวัสดุ 987,200.24 603,820.4 1,723,770     1,713,770 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าไฟฟ้า 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 
       ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 0 20,000 0 % 20,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 0 % 10,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 60,000     50,000 
   รวมงบด าเนินงาน 2,060,689.24 1,313,670.4 3,445,120     3,394,120 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ์             
       ครุภณัฑ์ส านักงาน             
         เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู 0 0 17,800 -100 % 0 
         ช้ันวางของอเนกประสงค ์ 0 0 0 100 % 16,500 
         ตู้รองเท้า 3 ช้ัน มีฝาปิด 0 0 0 100 % 9,750 
         โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร 0 0 39,000 -100 % 0 
       ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
   

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 

0 0 21,500 -100 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 78,300     26,250 
   รวมงบลงทุน 0 0 78,300     26,250 
     งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
         โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 50,000 0 50,000 -100 % 0 
         โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 0 0 0 100 % 50,000 
   

      
โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อ
หิน 

2,583,839 2,614,560 2,940,000 0 % 2,940,000 

   รวมเงินอุดหนุน 2,633,839 2,614,560 2,990,000     2,990,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง  ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมงบเงินอุดหนุน 2,633,839 2,614,560 2,990,000     2,990,000 
   รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,694,528.24 3,928,230.4 8,891,520     8,988,030 
   รวมแผนงานการศึกษา 7,176,662.99 6,813,420.7 9,955,590     10,020,430 
   แผนงานสาธารณสุข             
   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 50,120 343.42 % 222,240 
       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 24,000 -100 % 0 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 74,120     222,240 
   รวมงบบุคลากร 0 0 74,120     222,240 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 80,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000 
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 10,000 100 % 20,000 
   รวมค่าตอบแทน 0 0 12,000     102,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 27,260 0 0 0 % 0 
         ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 0 0 10,000 -50 % 5,000 
   

      
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ ์

0 0 10,000 -50 % 5,000 

   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 6,020 20,000 100 % 40,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000 
         ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000 
         ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 0 0 10,000 0 % 10,000 
         โครงการบริหารจัดการขยะแบบบรูณาการ 0 0 0 100 % 20,000 
         โครงการป้องกันแก้ไขปญัหายาเสพติด 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 
         โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 100 % 30,000 
   

      
โครงการป้องกันและระงับโรคตดิต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด 19) 

0 0 0 100 % 20,000 

   
      

โครงการป้องกันและระงับโรคตดิต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด 19) 

0 12,830 20,000 -100 % 0 

   
      

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง 

0 0 10,000 -100 % 0 

   
      

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและคมุก าเนิดสุนัขและแมว 

0 0 30,000 -100 % 0 

         โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 0 0 20,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 0 0 0 100 % 20,000 
   รวมค่าใช้สอย 27,260 18,850 185,000     195,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 10,000 10,000 30,000 0 % 30,000 
   รวมค่าวัสดุ 10,000 10,000 30,000     30,000 
   รวมงบด าเนินงาน 37,260 28,850 227,000     327,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
         โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0 0 180,000 0 % 180,000 
   รวมเงินอุดหนุน 0 0 180,000     180,000 
   รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 180,000     180,000 
   รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 37,260 28,850 481,120     729,240 
   รวมแผนงานสาธารณสุข 37,260 28,850 481,120     729,240 
   แผนงานสังคมสงเคราะห ์             
   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 342,840 5.67 % 362,280 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 237,600 5 % 249,480 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 580,440     611,760 
   รวมงบบุคลากร 0 0 580,440     611,760 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 32,000 -6.25 % 30,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000 
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 42,000 0 % 42,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 7,000 0 % 7,000 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 83,000     81,000 
     ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000 
         ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 0 0 15,000 0 % 15,000 
         ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 0 0 10,000 100 % 20,000 
   

      
โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสต าบลบ่อ
หิน 

0 0 0 100 % 30,000 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 45,000     85,000 
   รวมงบด าเนินงาน 0 0 128,000     166,000 
   รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 708,440     777,760 
   รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 708,440     777,760 
   แผนงานเคหะและชมุชน             
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 681,240 800,638 0 0 % 0 
       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 1,181 0 0 % 0 
       เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 0 0 % 0 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,388,400 1,367,340 0 0 % 0 
       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 91,380 72,800 0 0 % 0 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,203,020 2,283,959 0     0 
   รวมงบบุคลากร 2,203,020 2,283,959 0     0 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 19,300 0 0 % 0 

       ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 28,440 0 0 0 % 0 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 8,229 7,800 0 0 % 0 
   รวมค่าตอบแทน 36,669 27,100 0     0 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
         ค่าจ้างเหมาบริการ 0 40,884.43 0 0 % 0 
         ค่าเช่าสระน้ า 38,500 38,500 0 0 % 0 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 12,030 0 0 0 % 0 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 68,930 87,095 0 0 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 119,460 166,479.43 0     0 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 13,461 9,371.1 0 0 % 0 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 4,880 3,100 0 0 % 0 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,255 0 0 0 % 0 
       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 28,390 4,930 0 0 % 0 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมค่าวัสดุ 60,986 17,401.1 0     0 
   รวมงบด าเนินงาน 217,115 210,980.53 0     0 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ์             
       ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
         กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 18,500 0 0 0 % 0 
   รวมค่าครุภัณฑ์ 18,500 0 0     0 
   รวมงบลงทุน 18,500 0 0     0 
   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,438,635 2,494,939.53 0     0 
   งานไฟฟ้าและประปา             
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
         ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญ้า/ตัดต้นไม้กิ่งไม ้ 79,016 73,738 0 0 % 0 
         ค่าจ้างเหมาบริการ 0 12,600 0 0 % 0 
         ค่าธรรมเนียม 20,510 0 0 0 % 0 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,000 136,560 0 0 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 103,526 222,898 0     0 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 78,119 176,097 0 0 % 0 
       วัสดุก่อสร้าง 94,283.28 30,000 0 0 % 0 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 173,190 118,210 0 0 % 0 
       วัสดุเครื่องดับเพลิง 34,000 16,000 0 0 % 0 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมค่าวัสดุ 379,592.28 340,307 0     0 
   รวมงบด าเนินงาน 483,118.28 563,205 0     0 
     งบลงทุน             
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
         เงินชดเชยค่างานก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0 703,224.42 0 0 % 0 
   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 703,224.42 0     0 
   รวมงบลงทุน 0 703,224.42 0     0 
     งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
         โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 1 0 51,469.74 0 0 % 0 
         โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 2 0 12,402.83 0 0 % 0 
         โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 4 0 12,402.83 0 0 % 0 
         โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 5 0 36,963.83 0 0 % 0 
         โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 7 0 51,204.15 0 0 % 0 
         โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 8  0 44,694.81 0 0 % 0 
         อุดหนุนกิจการไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดตรัง 17,006.36 0 0 0 % 0 
   รวมเงินอุดหนุน 17,006.36 209,138.19 0     0 
   รวมงบเงินอุดหนุน 17,006.36 209,138.19 0     0 
   รวมงานไฟฟ้าและประปา 500,124.64 1,475,567.61 0     0 
   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล             
     งบด าเนินงาน             
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
         ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญ้า/ตัดต้นไม้กิ่งไม ้ 0 0 50,000 0 % 50,000 
         ค่าจ้างเหมาบริการ 99,000 99,000 208,000 -100 % 0 
   

      
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตัหิน้าท่ีจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

0 0 0 100 % 108,000 

   
      

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตัหิน้าท่ีปรับปรุงภมูิทัศน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 100 % 216,000 

   รวมค่าใช้สอย 99,000 99,000 258,000     374,000 
   รวมงบด าเนินงาน 99,000 99,000 258,000     374,000 
   รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 99,000 99,000 258,000     374,000 
   รวมแผนงานเคหะและชมุชน 3,037,759.64 4,069,507.14 258,000     374,000 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
   งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน             
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 0 1,680 0 0 % 0 
         โครงการเตรยีมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยต าบลบ่อหิน 0 0 0 100 % 30,000 
         โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ 0 0 0 100 % 30,000 
         โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ 0 0 50,000 -100 % 0 
         โครงการปลูกหญ้าทะเล 0 0 0 100 % 20,000 
         โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนต าบลบ่อหิน 0 0 0 100 % 20,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนต าบลบ่อหิน 9,440 0 30,000 -100 % 0 
         โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลบ่อหิน 0 0 70,000 -100 % 0 
         โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายตุ าบลบ่อหิน 0 0 0 100 % 50,000 
         โครงการพัฒนาศักยภาพสตรตี าบลบ่อหิน 0 0 0 100 % 20,000 
         โครงการพัฒนาศักยภาพสตรตี าบลบ่อหิน 4,705 4,955 20,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์พฒันาครอบครัวต าบลบ่อหิน 0 0 10,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์พฒันาครอบครัวต าบลบ่อหิน 0 0 0 100 % 10,000 
         โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงแบบโฮมสเตย์ต าบลบ่อหิน 0 0 10,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 0 0 0 100 % 20,000 
   

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 10,000 -100 % 0 

         โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 0 0 5,000 -100 % 0 
         โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 0 0 0 100 % 10,000 
   รวมค่าใช้สอย 14,145 6,635 205,000     210,000 
   รวมงบด าเนินงาน 14,145 6,635 205,000     210,000 
     งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
   

      
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบล
บ่อหิน 

0 0 0 100 % 30,000 

   รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     30,000 
   รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     30,000 
   รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 14,145 6,635 205,000     240,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14,145 6,635 205,000     240,000 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ             
   งานกีฬาและนันทนาการ             
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 30,000 
         โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ อบต.บ่อหินคัพ 0 0 0 100 % 400,000 
         โครงการจดัการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน 333,064 0 300,000 -100 % 0 
   

      
โครงการจดัการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน 

0 0 35,000 -100 % 0 

         โครงการฝึกอบรมกีฬาเยาวชน 0 0 0 100 % 20,000 
         โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬากับหน่วยงานอื่น 0 0 0 100 % 10,000 
   รวมค่าใช้สอย 333,064 0 335,000     460,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0 0 3,000 0 % 3,000 
       วัสดุกีฬา 0 0 7,000 0 % 7,000 
   รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000     10,000 
   รวมงบด าเนินงาน 333,064 0 345,000     470,000 
     งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ 0 0 0 100 % 70,000 
         โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 0 0 70,000 -100 % 0 
   รวมเงินอุดหนุน 0 0 70,000     70,000 
   รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 70,000     70,000 
   รวมงานกีฬาและนันทนาการ 333,064 0 415,000     540,000 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

   
      

โครงการจดังานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษา 

0 0 0 100 % 10,000 

   
      

โครงการจดังานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษา ประจ าปี 2565 

0 0 10,000 -100 % 0 

         โครงการจดังานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 40,000 -100 % 0 
         โครงการจดังานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 100 % 150,000 
         โครงการจดังานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2562 96,860 0 0 0 % 0 
         โครงการฝึกอบรมหลักการปฏิบัตตินในเดือนรอมฎอน 0 0 0 100 % 80,000 
   รวมค่าใช้สอย 96,860 0 50,000     240,000 
   รวมงบด าเนินงาน 96,860 0 50,000     240,000 
     งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
         โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 0 0 0 100 % 60,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณงีานลากพระ 0 0 0 100 % 90,000 
         โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน 0 109,000 0 0 % 0 
   

      
เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้แก่ศนูย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 

60,000 0 0 0 % 0 

   
      

เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้แก่ศนูย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 

25,000 0 0 0 % 0 

   
      

เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้แก่ศนูย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 

24,000 0 0 0 % 0 

       เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา             
         โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน 0 0 109,000 -100 % 0 
   

      
โครงการอุดหนุนการ สอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีนประจ า
มัสยดิ บ้านโตะ๊บัน หมู่ที 8 

0 0 0 100 % 25,000 

   
      

โครงการอุดหนุนการสอน ศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีนประจ า 
มัสยดิบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 

0 0 0 100 % 24,000 

   
      

โครงการอุดหนุนการสอนศาสนาอิสลามภาคฟรัดูอีน ประจ า
มัสยดิบ้านดุหุนหมู่ที่ 3 

0 0 0 100 % 60,000 

   รวมเงินอุดหนุน 109,000 109,000 109,000     259,000 
   รวมงบเงินอุดหนุน 109,000 109,000 109,000     259,000 
   รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 205,860 109,000 159,000     499,000 
   รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 538,924 109,000 574,000     1,039,000 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 940,500 5.69 % 994,000 
       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 500 -100 % 0 
       เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,420,000 3.52 % 1,470,000 
       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 96,000 0 % 96,000 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 2,499,000     2,602,000 
   รวมงบบุคลากร 0 0 2,499,000     2,602,000 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 58,760 240.37 % 200,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
   

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 78,760     220,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
         ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน 0 0 5,000 0 % 5,000 
   

      
ค่าจ้างเหมาที่มลีักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

0 0 5,000 0 % 5,000 

         ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 80,000 -37.5 % 50,000 
         ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 0 50,000 0 % 50,000 
         ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนต่างๆ 0 0 5,000 0 % 5,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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      ค่าธรรมเนียม 0 0 20,000 0 % 20,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 33.33 % 40,000 
         ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนฝึกอบรม 0 0 25,000 20 % 30,000 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 190,000 -21.05 % 150,000 
   รวมค่าใช้สอย 0 0 410,000     355,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 0 0 30,000 0 % 30,000 
       วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 200,000 -50 % 100,000 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 40 % 7,000 
       วัสดุก่อสร้าง 0 0 150,000 -66.67 % 50,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 118,000 -74.58 % 30,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 170,000 -11.76 % 150,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 60,000 0 % 60,000 
       วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 40,000 -37.5 % 25,000 
       วัสดุอื่น 0 0 10,000 -50 % 5,000 
   รวมค่าวัสดุ 0 0 783,000     457,000 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าบริการไปรษณีย ์ 0 0 3,000 0 % 3,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 3,000     3,000 
   รวมงบด าเนินงาน 0 0 1,274,760     1,035,000 
     งบลงทุน             
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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  ค่าครุภัณฑ์             
       ครุภณัฑ์ส านักงาน             
         เก้าอี้ส านักงาน 0 0 0 100 % 17,500 
         ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 17,700 -100 % 0 
       ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
         รถจักรยานยนต ์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 0 0 43,500 -100 % 0 
         รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 0 0 575,000 -100 % 0 
       ครุภณัฑ์ก่อสร้าง             
         รอกโซ ่มือโยก ขนาด 1.5 ตัน 0 0 0 100 % 4,000 
       ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             
         เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 19,000 -100 % 0 
       ครุภณัฑ์ส ารวจ             
         ล้อวัดระยะทาง 0 0 2,000 -100 % 0 
       ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
         เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 0 0 30,000 -100 % 0 
         เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 0 0 22,000 0 % 22,000 
         เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี 0 0 30,000 -100 % 0 
         เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -50 % 2,500 
   รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 744,200     46,000 
   รวมงบลงทุน 0 0 744,200     46,000 
   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 4,517,960     3,683,000 
   งานก่อสร้าง             
     งบด าเนินงาน             
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
         ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง 0 0 10,000 0 % 10,000 
         ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 80,000 25 % 100,000 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 639,500 800,000 -37.5 % 500,000 
   รวมค่าใช้สอย 0 639,500 890,000     610,000 
   รวมงบด าเนินงาน 0 639,500 890,000     610,000 
     งบลงทุน             
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
       ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ             
   

      
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าและป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นไร่ออก หมู่ที่ 5 

0 0 0 100 % 700,000 

   
      

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าและป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหัวหิน 

0 0 0 100 % 546,000 

       ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ             
         โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจดู หมู่ที่ 2 0 0 0 100 % 153,000 
   

      
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา (กอง
การศึกษา) 

0 0 99,900 -100 % 0 

         โครงการปรับปรุงศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 0 0 0 100 % 209,000 
   

    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
 

            

   
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทุ่งเลี้ยงชาวนา 
หมู่ที่ 2 
 

0 0 0 100 % 750,000 

   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรตี สาย
สายนาออก - นาตีน หมู่ที่ 4 

0 0 0 100 % 800,000 

         โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่ที ่1 ต.บ่อหิน-หมู่ที่ 3 ต.ไมฝ้าด 0 0 500,000 -100 % 0 
       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
         โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 0 0 142,050 -100 % 0 
         โครงการขุดลอกสระน้ าสายน้ าพ-ุนาตีน หมู่ที่ 4 0 0 31,240 -100 % 0 
       ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K)             
         ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(K) 0 0 200,000 250 % 700,000 
   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 973,190     3,858,000 
   รวมงบลงทุน 0 0 973,190     3,858,000 
     งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
   

      
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคปซีลสายหลังอ าเภอ-ไร่
ออก (ตอน 4) หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5 

0 500,000 0 0 % 0 

   รวมเงินอุดหนุน 0 500,000 0     0 
   รวมงบเงินอุดหนุน 0 500,000 0     0 
   รวมงานก่อสร้าง 0 1,139,500 1,863,190     4,468,000 
   รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,139,500 6,381,150     8,151,000 
   แผนงานการเกษตร             
   งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 0 0 10,000 100 % 20,000 
         โครงการจติอาสา เราท าดดี้วยหัวใจ จัดท าฝายน้ าล้น  24,000 0 0 0 % 0 
   

      

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร(ีพอ.สธ.) ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

0 0 30,000 0 % 30,000 

   รวมค่าใช้สอย 24,000 0 40,000     50,000 
   รวมงบด าเนินงาน 24,000 0 40,000     50,000 
   รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 24,000 0 40,000     50,000 
   รวมแผนงานการเกษตร 24,000 0 40,000     50,000 
   แผนงานการพาณิชย์             
   งานกิจการประปา             
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
         ค่าจ้างเหมาบริการ 0 27,000 75,000 6.67 % 80,000 
         ค่าทดสอบคณุภาพน้ าประปา 0 0 15,000 0 % 15,000 
         ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขุดเจาะบอ่บาดาล 0 0 10,000 0 % 10,000 
   รวมค่าใช้สอย 0 27,000 100,000     105,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุก่อสร้าง 140,911.28 123,714.07 150,000 0 % 150,000 
       วัสดุอื่น 4,536 12,358.5 50,000 -40 % 30,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมค่าวัสดุ 145,447.28 136,072.57 200,000     180,000 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าไฟฟ้า 905,160.25 1,064,128.98 1,200,000 -16.67 % 1,000,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 905,160.25 1,064,128.98 1,200,000     1,000,000 
   รวมงบด าเนินงาน 1,050,607.53 1,227,201.55 1,500,000     1,285,000 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ์             
       ครุภณัฑ์การเกษตร             
          ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอรส์) 10 ใบพัด 0 0 24,246 -100 % 0 
         (1) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 21,000 0 0 0 % 0 
         (2) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 25,894 38,794 0 0 % 0 
         (3) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0 47,551 0 0 % 0 
         (4) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 24,506 0 0 0 % 0 
         (5) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 131,600 139,584 0 0 % 0 
   

      
(8) ตู้ 2 ช้ันควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอรส์) ขนาด 
2 แรงม้า 

0 18,000 0 0 % 0 

   
      

เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 
ลิตร/นาที 

0 0 35,600 -2.81 % 34,600 

   
      

เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตร/
นาที 

0 0 18,600 -3.23 % 18,000 

         เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 3" ขนาด 1 แรงม้า 0 0 40,830 12.66 % 46,000 
         เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 3" ขนาด 1.5 แรงม้า 0 0 44,128 93.75 % 85,500 
         เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 4" ขนาด 1.5 แรงม้า 0 0 59,937 -16.58 % 50,000 
         เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 4" ขนาด 2 แรงม้า 0 0 137,355 3.38 % 142,000 
   



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอรส์) 14 ใบพัด ขนาด 
1.5 แรงม้า 

0 0 0 100 % 15,600 

   
      

ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอรส์) 14 ใบพัด ขนาด 
2 แรงม้า 

0 0 29,096 -15.45 % 24,600 

   
      

ตู้ 2 ช้ันควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 
แรงม้า 

0 0 27,884 7.59 % 30,000 

   
      

ตู้ 2 ช้ันควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 
แรงม้า 

0 0 27,884 61.38 % 45,000 

         ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโขง่ 0 0 13,942 115.18 % 30,000 
   

      
บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) ขนาด 1.5 
แรงม้า 

0 4,696 9,674 13.71 % 11,000 

   
      

บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) ขนาด 2 
แรงม้า 

0 13,654 14,062 87.74 % 26,400 

         ปั้มหอยโข่งหน้าแปลน SAER 0 0 20,003 -100 % 0 
       ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             
         หม้อเพิ่มไฟฟ้าอัตโนมัต ิขนาด 45 แอมป์  0 0 29,450 -100 % 0 
   

      
หม้อเพิ่มไฟฟ้าอัตโนมัต ิขนาด 45 แอมป์ และตู้เก็บพร้อม
ติดตั้ง 

28,716.2 0 0 0 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 231,716.2 262,279 532,691     558,700 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
         โครงการก่อสร้างหลังคาบ่อน้ า หมูท่ี่ 6 0 49,520.44 0 0 % 0 
   

      
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาผิวดินขนาดใหญ่สายรวม
ใจรวมพลัง หมู่ที่ 5 

0 80,000 0 0 % 0 

  



รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 129,520.44 0     0 
   รวมงบลงทุน 231,716.2 391,799.44 532,691     558,700 
   รวมงานกิจการประปา 1,282,323.73 1,619,000.99 2,032,691     1,843,700 
   รวมแผนงานการพาณิชย ์ 1,282,323.73 1,619,000.99 2,032,691     1,843,700 
   รวมทุกแผนงาน 32,207,911.4 34,009,816.41 45,530,000     47,889,900 
    



  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา   จังหวัดตรัง 

      

            ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  47,889,900  บาท แยกเป็น  
 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,905,760 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,905,760 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,905,760 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 195,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว โดย
ปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว  9 ล ง วั น ที่  22 ม ก ร า ค ม  2557 แ ล ะ ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น  ก . จ .  ก . ท .
และ ก. อบต ด่วน ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน             
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่
ประสบอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่
นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม) 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,850,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ  60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว  โดยจ่าย
อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพ่ิมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ ายเงินสงเคราะห์  เ พ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ด าเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยค านวณจากอัตราเฉลี่ย

      



การเพ่ิมขึ้น  3 ปีย้อนหลัง  และข้อมูลจ านวนผู้สู งอายุที่ ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล  เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยด าเนินการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542  

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 2,880,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มี
สิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ที่ได้แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพ่ือ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มี
อายุ  18 ปีขึ้ น ไปได้ รับ เบี้ ยความพิการคนละ  800 บาทต่อ เดือนตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   25 พฤศจิกายน  2557 และคนพิการที่มีอายุต่ า
ก ว่ า  18 ปี  ค น ล ะ  1,000 บ า ท ต่ อ เ ดื อ น ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  เ มื่ อ
วันที่  28 เมษายน  2563 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพ่ิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ ตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ที่ โดย
ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เป็นการด าเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542    

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 96,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก
ทอดทิ้ง  ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  โดยผู้ป่วย
เอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการ
ด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

      



   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณี
ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  พ.ศ .2563 ข้อ19 และหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ด่ วนมากที่
มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่ สุ ด ที่  ม ท  0808.2/ว  4072 ล ง วั น ที่  15 ก ร ก ฎ า ค ม  2559 ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 460,760 บาท 

      

      เ พ่ือจ่ ายเป็น เงินสมทบกองทุนบ า เหน็จบ านาญของข้าราชการส่ วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2500  โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจ าปี และมิให้น ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุนมารวมค านวณ   

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ่อหิน จ านวน 150,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ก อ ง ทุ น ส วั ส ดิ ก า ร ชุ ม ช น  โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ก า ร ป ร ะ ช า ช น
ออม  1 ส่ ว น  องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น สม ทบ  1 ส่ วน  และรั ฐบาล
สมทบ 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีจ านวนเท่าที่
ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปีและเป็นไปด้วย
ความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวม
ในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับเป็น
ส าคัญ และสร้างหลักประกันความ มั่นคงของชุมชนฐานราก ฟ้ืนฟูทุนทาง
สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2565 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเ พ่ิมเติม  ฉบับที่  1 พ.ศ.2565
หน้า 51  ล าดับที่ 2 

      



    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน จ านวน 164,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561                          
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (สมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ ยนแปลง  ฉบับที่  1 พ.ศ.2565                
หน้า 20  ล าดับที่  1   

      

  



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 7,098,530 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,166,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2      
พ.ศ. 2557 และ หนังสือต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้ 
       (1)  ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือน
ละ 20,400 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 
       (2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือน
ละ 11,220 บาท/คน จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท  

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2554
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่าง ๆที่เก่ียวข้อง แยก
รายละเอียด ดังนี้ 
     (1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
     (2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตรา
เดือนละ 880 บาท/คน จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร

      



ส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2554 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
แยกรายละเอียด ดังนี้ 
    (1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ
1,750 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  
    (2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือน
ละ 880 บาท/คน จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 

   

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้ 
    (1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล           
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือนเป็น
เงิน 86,400 บาท  

      

   

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 936,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้ 
    (1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตราใน
อัตร า เ ดื อนละ  11,220 บาท  จ านวน  12 เ ดื อน  เ ป็ น เ งิ น  134,640 บาท 
    (2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล  จ านวน
1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 
    (3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 7 อัตรา 

      



ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 604,800 บาท 
    (4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,545,760 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,438,400 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 6 อัตรา ได้แก่  
    1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     
    2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    3) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    4) นักทรัพยากรบุคคล  
    5) นิติกร   
    6) เจ้าพนักงานธุรการ  
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่5 ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ
2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 
เดือน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 
เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ประกาศและหนังสือสั่ง
การ หรือ ก.อบต. ก าหนดไว้ ดังนี้ 
    1) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหลือจากเงินเดือน  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547  
    2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28  
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนก าหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ระดับ 8 หรือระดับกลางขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง  
 
 

      



   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท
วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ จ านวน 3 อัตรา
ได้แก่  
    1) เงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ  
7,000 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท  
    2) เงินประจ าต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ  
3,500 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
    3) เงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่5 ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ
2564-256 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 795,360 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
    1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ได้แก่  
        - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
        - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
        - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ได้แก ่ 
        - คนงานทั่วไป  
        - นักการภารโรง  
        - พนักงานขับรถยนต์  
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และจ านวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลัง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือ
สั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและ

      



การปรับปรุงแผนอัตราก าลังและเป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)    

  
งบด าเนินงาน รวม 1,707,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 486,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 300,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
เป็นไปตามระเบียบ   
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่  29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก. อบต. เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2558 
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี 
    (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม

      



กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา
บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่6 กันยายน
2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการและหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561 
    (3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า อบต.บ่อหิน
ประธานกรรมการและกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่า
ด้ ว ย ส ภ า ต า บ ล แ ล ะอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ด้ ว ย  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 126,000 บาท 

      

      เ พ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  มีสิทธิ เบิกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

      



   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์            
2559 เ รื่ อ ง  กา ร เบิ ก เ งิ น  สวั ส ดิ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า รศึ กษ าบุ ต ร  หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว  4522 ลงวันที่  9  สิ งหาคม 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหรือ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 817,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 70,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ  
ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร ปฏิทิน ฯลฯ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท 

      
      เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจั ดท าประกันภั ยทรัพย์ สิ น  เ ช่ น  รถยนต์ ส่ วนกลาง 

รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
      



ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชา           
สัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอ่ืนๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปี
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ า ค่าจ้างก าจัดปลวก หนู แมลง ค่าจ้างเหมาดูดส้วมและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
บริการติดตั้ งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ ที่เป็นกิจการตามอ านาจหน้าที่และสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ได ้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10  
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างปรับปรุงโดเมนเนม
website ค่าจ้ างท าระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  ค่าจ้ างท าระบบงาน
สารสนเทศ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่าเช่าอาคารสถานที ่(ที่ท าการ อบต.ชั่วคราว) จ านวน 120,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว
จ านวน 12 เดือน จ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท และเช่าสถานที่ส าหรับเก็บ
เอกสารของ อบต, จ านวน 12 เดือนๆละ 5,000 บาท เป็นไปตามระเบียบหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      



    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1859 ลง
วันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็น
ต่อเนื่อง 

    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค าพิพากษา จ านวน 5,000 บาท 

      

      เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาของศาลและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562 และ
ห นั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ที่  ม ท  0808.2/ว  1095 ล ง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกหรือการจัดซื้อหนังสือ จ านวน 4,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก  หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร
วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพ่ือใช้ในราชการเป็น
ส่วนรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

    
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ป้าย ยานพาหนะ
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน และค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 1,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
หรือเอกสารรูปเล่มอ่ืนใด เช่น เข้าเล่มเอกสาร ข้อบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
เอกสาร อ่ืนๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ  - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย  ที่  ม ท  0808.2/ว  4044 ล ง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      
  (1) ค่ารับรอง  

    - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารส าหรับกรณีหน่วยงาน

      



อ่ืน หรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม อปท. หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงข่าวของ อปท. การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้ อปท.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
    - ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ อปท. รวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(2) ค่าพิธีการ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ พิธีทางศาสนาและรัฐพิธีต่าง ๆ
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าเครื่องสักการะ พานพุ่ม พานดอกไม้ พวงมาลา  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท ์โต๊ะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
จัดซื้อธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ เสาธง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธี
ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนผู้ที่เสียหาย  ยื่นค าขอให้
อปท. ชดใช้กรณีเจ้าหน้าที่ อปท. ได้กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0804.4/ว 2853 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปราชการ  ค่าผ่ านทางด่วน พิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

      



เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561   
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2557 

      

    
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ กรณีต าแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอ่ืน ๆ)
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าของสมนาคุณ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการเลือกตั้ง
ฯลฯ เป็นไปตาม 
    - พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26
สิงหาคม 2563  

      

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน 300,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับผู้บริหารท้องถิ่น
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น และหรือบุคคลภายนอก เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าเช่าท่ีพัก ค่า
ยานพาหนะ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการท่ีสามารถเบิกจ่ายได้
ตามท่ีระเบียบก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้ าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2565 หน้า 49 ล าดับ
ท่ี 9 

      



    
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสในองค์กร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือส าหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม   ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 119 ล าดับที่ 2  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  เป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารส านักงาน ทรัพย์สินอ่ืนๆของ อบต. ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่ อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  2909 ลงวันที่  27 เมษายน 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 222,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ี
ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายท่ีต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น อาทิ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดประวัติประจ าตัวข้าราชการ แบบพิมพ์ แผง
กั้นห้องแบบรื้อถอนได้ แผงปิดประกาศ ตรายาง พานพุ่ม กรวยดอกไม้ พวงมาลา 
พวงมาลัย แผ่นป้ายชื่อส านักงาน/หน่วยงาน แผ่นป้ายต่างๆ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติกหนังสือ เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ท่ีถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 

      



   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ า  มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง
สัญญาณ  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้าเทปพันสายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์
ไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง 
แผงวงจร ฯลฯ 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด 
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไข
ควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลั ตช์  ล็ อคพว งมาลั ย ยา งรถยนต์  น้ ามั น เบรก  ฟิ ล์ มกรองแสง  เบ าะ
รถยนต์ พวงมาลัย ไฟหน้า ไฟเบรก กันชนรถยนต์ แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดี เซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง   
น้ ามันหล่อลิ่น น้ ามันก๊าด ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ  

      



   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว  เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน มีดตัดต้นไม ้ปุ๋ย เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  
ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน 
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฟิล์ม ฯลฯ 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  อาทิ เช่น  เครื่ องแบบ/ชุดปฏิบัติ งาน  เสื้ อ  กางเกง
ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อน
แสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vi
deo Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape,                               
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย

      



เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
(Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut  Sheet Feeder) ฯลฯ 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 182,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะและอาคารต่าง ๆ ที่อยู่ในการ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือทรัพย์สินของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาภูมิภาคส าหรับอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล ห้องน้ าและอาคารต่างๆ ที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ทรัพย์สินของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี
ในกิจการ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในส านักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อน ค่าเช่าเครื่อง
ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่า
เทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อ่ืน ๆเช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      



   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ (Website) เป็นราคาต่อปีและ
ค่าจดทะเบียนเว็บไซต์ Domain name ราคาต่อปี ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    

      

  
งบลงทุน รวม 205,050 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 205,050 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 10,500 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ขนาด 62 x 55 x 85-93 CM
จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 

      

    
โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 27,900 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก
จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 9,300 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 

      

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จ านวน 55,350 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ประกอบด้วย  
    - เครื่องควบคุมและจ่ายไฟไม่โครโฟน พร้อมภาคขยาย 200 วัตต์  
จ านวน 1 เครื่อง 
    - ไมโครโฟนประชุมส าหรับประธาน จ านวน 1 ชุด 
    - ไมโครโฟนประชุมส าหรับผู้เข้าร่วม  จ านวน 10  ชุด 
    - ตู้ล าโพง ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 4 ตู้ 
    - อุปกรณ์สายพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  

      



ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จ านวน 29,900 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
4,000 ANSI Lumens คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
    1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ
โปรเจคเตอร์จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ  
    2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP  
    3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ ขนาด 4,000 ANSI Lumens 
    4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า (ANSI Lumens)   
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีชื่อเรียกในชื่ออ่ืนๆ เช่น วิดีโอ
โปรเจคเตอร์ ดาต้าโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และ
วิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร์ หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น การระบุชื่อ
ครุภัณฑ์ให้ใช้ค าว่า "มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ ..... ขนาด …… ANSI Lumens และการเขียนรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะในข้อ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์  
    - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 14,900 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  
    1) ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว  
หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต  
    2) ทุกขนาดตามข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึ้น ลง หยุด ด้วย
สวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต ์50 เฮิรตซ์  
หมายเหตุ : ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ) 
    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

      



   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 44,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 250 GB จ านวน 1หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth        
    - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  ล าดับที่ 12 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 22,500 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 3 เครื่อง  เครื่องละ 7,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

      



 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600  
หรือ 600 x 1,200 dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 - สามารถใชไ้ด้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
    - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  ล าดับที่ 50 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อุดหนุนให้กับเทศบาลต าบลสิเกา  เป็นไป
ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2561เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-
2570) หน้า 120 ล าดับ 4              

      



 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 234,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 185,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 185,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 185,400 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา ได้แก่                                                            
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน  ฉบับที่  5 ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์  2558 และพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลั งสามปี  (ปี งบประมาณ  2564 - 2566 และที่ แก้ ไข เ พ่ิม เติ มถึ ง
ปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 49,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 19,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 17,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558 
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27    

      



ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี 
    (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา
บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการและหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่
12 กันยายน 2561 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าไปใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้ในภารกิจอ่ืนๆของ อบต. เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.2/ว 2418 ลงวันที่ 
29ธันวาคม 2557 เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.2/ว 4413  
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้ าที่ เ พ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถในการ
เดินทางไปราชการ 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561   
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 388  
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

      

  



 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,324,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,742,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,742,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,500,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 6 อัตรา ได้แก่  
    1) ผู้อ านวยการกองคลัง   
    2) นักวิชาการเงินและบัญชี                  
    3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้           
    4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
    5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     
    6) เจ้าพนักงานพัสดุ 
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่5 ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี ( ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ เช่น 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมต าแหน่งพัสดุ ฯลฯ จ านวนตามที่ประกาศใน
แผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  
    1) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหลือจากเงินเดือน  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547  
    2) ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่องก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และหนังสือสั่ง
การอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
อ านวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ จ านวน 1 อัตราได้แก่ 
    (1) เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท ต้ัง
จ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  

      



    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่6 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 จ านวนอตัราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 280,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า ให้แก่ ลูกจ้างประจ า
ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน
ตามบัญชีเงินเดือนแนบท้ายประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ  อปท. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 -
 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 770,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้  
(1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา ได้แก่  
    - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
    - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
    - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
    - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
    - ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน    
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และจ านวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลัง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือ
สั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและ
การปรับปรุงแผนอัตราก าลังและเป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 485,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 150,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
    เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
    1) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/
ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2558 
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี 
    (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา
บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตาม
หนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 

      



   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่า
ด้ ว ย ส ภ า ต า บ ล แ ล ะอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ด้ ว ย  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานต าบล มีสิทธิเบิกระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่  18 กุมภาพันธ์
2559 เ รื่ อ ง  กา ร เบิ ก เ งิ น  สวั ส ดิ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า รศึ กษ าบุ ต ร  หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว  4522 ลงวันที่  9  สิ งหาคม 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

      



   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน จ านวน 2,000 บาท 

      

      เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจั ดท าประกันภั ยทรัพย์ สิ น  เ ช่ น  รถยนต์ ส่ วนกลาง
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2562 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 

      

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชา 
สัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอ่ืนๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปี
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 3,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้แก่ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างแรงงานต่างๆค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมจัดเก็บระบบประปา ฯลฯ ที่เป็นกิจการตามอ านาจหน้าที่
และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่  มท  0808.2/ว  4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม  2563 เรื่ อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม 
    1. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
    2. ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

      



    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่
8 มกราคม 2561 
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม
2558 
    6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร หน้า 178 ล าดับที่ 21 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่
ได้รับค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถการเดินทางไปราชการ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 และแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  4) พ.ศ.2561 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  เป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารส านักงาน ทรัพย์สินอ่ืนๆของ อบต. ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  2909 ลงวันที่  27 เมษายน 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
 

      



   
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่อมแซมบ ารุ งรักษาทรัพย์ สิ น ให้ สามารถใช้ งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดประวัติ
ประจ าตัวข้าราชการ แบบพิมพ์ แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ แผงปิดประกาศ ตรา
ยาง พานพุ่ม แผ่นป้ายชื่อส านักงาน/หน่วยงาน แผ่นป้ายต่างๆ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ เก้าอ้ีพลาสติกหนังสือ เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง
สัญญาณ ฟิวส์  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าเทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น 
แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่น
น้ ามันก๊าด ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง  
    - รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
    - รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 20,000 บาท  

      



    - รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  
    - รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video   
Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผง
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป 
(Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ 

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซม บ ารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น มิเตอร์น้ า – ไฟฟ้า
กล่องพลาสติก ฯลฯ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ วัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ  

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      

  
งบลงทุน รวม 97,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 97,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 10,500 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ขนาด 62 x 55 x 85-93 CM จ านวน 3 
ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

      



    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 

    
เครื่องจดบันทึกเลขมาตร (โทรศัพท์มือถือพร้อมปฏิบัติการ) จ านวน 16,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจดบันทึกเลขมาตร(โทรศัพท์มือถือ พร้อม
ปฏิบัติการ) เครื่องละ 8,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท
รายละเอียดดังนี้ 
    - จอแสดงผล Super AMOLED 24-bit (16ล้านสี) กว้าง 6.4 นิ้ว (แนวทแยง) 
    - ความละเอียด 1080*2400 พิกเซล (411ppi) 
    - ระบบปฏิบัติการ : OS,CPU 2.0 based on Android 10.0 
    - หน่วยประมวลผล : Mediatek Helio P65 Octa Core 
    - ความเร็ว 2.0 
    - หน่วยความจ า RAM4/8GB,ROM 128 GB 
    - ระบบเชื่อต่อการค้นหาต าแหน่ง : Assisted GPS 
    - จุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบพกพา (PORTABLE Wi-Fi   
Hotspot) เชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์โดยตรง Wi-Fi Direct) Bluetooth 5.0 
    - แบตเตอรี่ LI-pol 5,000 mAh (Standard Battery) 
    - รองรับชาร์ตไว 15 W (Fast Charging) 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 

      

    
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 mm. จ านวน 6,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 mm เครื่องละ
3,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท เพ่ือรองรับโปรแกรมฟังก์ชั่น
PT-210 รองรับ Android iOS และ Windows พิมพ์ข้อมูลจากอุปกรณ์แบบไร้
สาย เครื่องพิมพ์ความร้อน พิมพ์สามารถเข้าถึง 80 มิลลิเมตร/วินาทีแบตเตอรี่ลิ
เธียมไอออนแบบชาร์ตไฟได้ 1500 mAh แบตเตอรี่ท างานได้
ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ขนาดกระดาษ 57*30 มม. (ประมาณ 2.17*1.18in)  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 

      



    
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 11,400 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตู้ละ 5,700 บาท จ านวน 2 ตู้ เป็น
เงิน 11,400 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
    - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

    
โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 18,600 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจกจ านวน 2 ตัว
ราคาตัวละ 9,300 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ
12 แกนเสมือน (12 Thread) และเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดหรือไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ใน ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาด
ไม่น้อย กว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ

      



แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
    - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ล าดับที่ 7 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer)จาก
โรงงานผู้ผลิต 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm) 
    - มีช่องเชื่อต่อ (Interface) แบบ USE 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ
เองได้  
    - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ล าดับที่ 42 

      



    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 8,900 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบ
ที ่1 (28 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาท ี(ppm)  
    - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
    - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
    - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาด กระดาษเอง
ได้ 
    - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืน ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ล าดับที่ 45) 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 

      

  



 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 224,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 185,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 185,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 185,400 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา
ได้แก่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลั งสามปี  (ปี งบประมาณ  2564 - 2566 และที่ แก้ ไข เ พ่ิม เติ มถึ ง
ปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 39,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 19,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 17,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2558 
 

      



    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี 
    (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ ปรึกษา
บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการและหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่า
ด้ ว ย ส ภ า ต า บ ล แ ล ะอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ด้ ว ย  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ เป็นไปตาม  
 

      



    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561   
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2564 

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

  



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 877,280 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 389,280 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 389,280 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 389,280 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา 
ได้แก่ นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลั งสามปี  (ปี งบประมาณ  2564 - 2566 และที่ แก้ ไข เ พ่ิม เติ มถึ ง
ปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 488,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 52,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท .และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558 

      



    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที ่มท 0809.3/ 27  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี 
    (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา
บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการและหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่
12 กันยายน 2561 
    (3) ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่า
ด้ ว ย ส ภ า ต า บ ล แ ล ะอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ด้ ว ย  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล 

ผู้ได้รับบ านาญปกติฯท่ีมีสิทธิได้รับมีสิทธิตามระเบียบ  
      



    - กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
    - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร   
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   
ค่าใช้สอย รวม 334,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิง
อเนกประสงค์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2563  

      

    

ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้าย
อ่ืนๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นงานก่อสร้าง จ านวน 3,000 บาท 

      

      เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาที่มีลั กษณะการจ้ างท า เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่นๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปี
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

    

ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติของ อปท. จ านวน 216,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการ
หรือเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. เป็นต้น หรืองานจ้าง
ที่ซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานท า
ความสะอาด งานบันทึกข้อมูล เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อบต.บ่อหิน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ทบทวนหลักสูตรชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าปี 2565
เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 440 
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  
    3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 117 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารและน้ าดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดท า
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.2553  
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้า 49 ล าดับที่  1 

      

    
โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล โดยตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไป-มา ไว้ส าหรับ
พักผ่อน บริการ 24  ชั่วโมง ตลอดเวลา 7 วัน ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ป้ายแจ้งเตือน ค่า
ดื่มและน้ าแข็ง ค่ากาแฟ ค่าโอวัลตินส าหรับบริการประชาชน  เป็นไปตาม       
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 
694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564     
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 
3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564     
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2560 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 117  ล าดับที่ 2 

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  เป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารส านักงาน ทรัพย์สินอ่ืนๆของ อบต. ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไข
ควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลั ตช์  ล็ อคพว งมาลั ย ยา งรถยนต์  น้ ามั น เบรก  ฟิ ล์ มกรองแสง  เบ าะ
รถยนต์ พวงมาลัย ไฟหน้า ไฟเบรก กันชนรถยนต์ แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดี เซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง   
น้ ามันหล่อลิ่น น้ ามันก๊าด ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ  

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า
เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อน
แสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร.
บัตรประจ าตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ เป็นไปตาม 

      



    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุจราจร จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุจราจรประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร ป้ายเตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ แท่นแบริ
เออร์ (แบบพลาสติก และแบบคอนกรีต) สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท  0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  



แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,032,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 821,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 821,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 779,400 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 อัตรา ได้แก ่
    1) ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
    2) นักวิชาการศึกษา  
    3) เจ้าพนักงานธุรการ 
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  เรื่องหลักเกณฑ์
และ เ งื่ อน ไข เกี่ ย วกั บ อัต ร าและประ โ ยชน์ ตอบแทน อ่ืน  ฉบั บที่  5 ล ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่ น  พ.ศ.  2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลั งสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน   

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
อ านวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 
    (1) เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา อัตราเดือนละ 3,500 บาท
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่6 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 196,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบ   

      



    1) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2558 
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี 
    (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา
บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตาม
หนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่า

      



ด้ ว ย ส ภ า ต า บ ล แ ล ะอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ด้ ว ย  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  มีสิทธิเบิกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิม 
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล
ผู้ได้รับบ านาญปกติ ฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่  18 กุมภาพันธ์  2559
เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาที่มีลั กษณะการจ้ างท า เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่นๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่  มท  0808.2/ว  4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม  2563 เรื่ อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      (1) ค่ารับรอง  
    - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารส าหรับกรณีหน่วยงาน
อ่ืน หรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม อปท. หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงข่าวของ อปท. การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้ อปท.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
    - ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ อปท. รวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณี
ที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
    (2) ค่าพิธีการ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ พิธีทางศาสนาและรัฐพิธีต่าง ๆ
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าเครื่องสักการะ พานพุ่ม พานดอกไม้ พวงมาลา  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท ์โต๊ะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
จัดซื้อธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ เสาธง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธี
ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ท่ีได้รับค าสั่งจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเช่น ค่า
เบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ คา่เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไป
ราชการ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561   
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ีมท 0808.2/ว 388  
ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2564 

      



    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  เป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ 
ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารส านักงาน ทรัพย์สินอ่ืนๆของ อบต. ฯลฯ ตาม
ห นั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ที่  ม ท  0808.2/ว  1095 ล ง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว  2909 ลงวันที่  27 เมษายน 2565                             
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 54,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ี
ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายท่ีต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น อาทิ
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ท่ีถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ ฯลฯ 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่นค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ กรอบรูป มีด
ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน
กระติกน้ าแข็ง เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด กระติกน้ าร้อนเครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่อง
ปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ 

      



   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุง
ต้ม  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันดี เซล  น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง 
น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ  

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vi
deo Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette  
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ
แ ป้ น พิ ม พ์  (Key Board) เ ม น บ อ ร์ ด  (Main Board) เ ม ม โ ม รี่ ชิ ป
(Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut  Sheet Feeder) ฯลฯ 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอ่ืน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซม บ ารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น มิเตอร์น้ า – ไฟฟ้า
กล่องพลาสติก ฯลฯ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ วัสดุอ่ืนที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ  
 
 
 

      



   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตราไปรษณียากร, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์,

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์
ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ล าดับที่ 52 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

      



 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,988,030 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,577,660 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,577,660 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,479,780 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 -
 2566 และที่แก้ไขเ พ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  ต าแหน่งครู  สังกัดกองการศึกษา
ฯ จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 210,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ท้องถิ่น ระดับช านาญการ จ านวน 5 อัตรา เป็นเงิน 3,500 บาท/เดือน โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน  12 เดือนตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทย
ฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2558 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 863,880 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป    
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 และจ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
    (1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ 
    - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ)  จ านวน 2 อัตรา 
    (2) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
    - ผู้ดูแลเด็ก (ไม่ก าหนดคุณวุฒิ) จ านวน 2 อัตรา 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือ
สั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและ
การปรับปรุงแผนอัตราก าลังและเป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ  

      



ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)    

  
งบด าเนินงาน รวม 3,394,120 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 150,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
เป็นไปตามระเบียบ   
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่  29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก. อบต. เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2558 
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี 
    (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือ

      



คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา
บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการและหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงานและ ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่า
ด้ ว ย ส ภ า ต า บ ล แ ล ะอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ด้ ว ย  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 90,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ต าบล ผู้ได้รับบ านาญปกติ ฯ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เ งิ น ส วั ส ดิ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า บุ ต ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.  2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุดที่  กค.  0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่า เล่ า เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว  1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุ ต ร  ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท  0809.3/ว  4522 ล ง วั น ที่
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,385,350 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      
      เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาที่มีลั กษณะการจ้ างท า เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งป้ าย

ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่นๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28

      



พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปี
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้แก่ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างก าจัดปลวก หนู แมลง ค่าจ้าง
เหมาดูดส้ วมและสิ่ งปฏิ กู ล  ค่ าจ้ า ง เหมาบริการติดตั้ ง ระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมารถ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ ที่เป็นกิจการตามอ านาจ
หน้าที่และสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ได้  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    

ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติของ อปท. จ านวน 58,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการ
หรือเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. เป็นต้น หรืองานจ้าง
ที่ซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท าความ
สะอาด งานปฏิบัติการสอน งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานผลิตและพิมพ์
เอกสาร งานบันทึกข้อมูล เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ เป็นไปตาม  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561   

      



    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    
โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานใน
การจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน
และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีมีการด าเนินการประกวดหรือแข่งขันในการ
จัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัด
งาน ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 94 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 99 ล าดับที่ 14 
 
 

      



    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,167,350 บาท 

      

  (1) ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 771,750  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม เช่น ผลไม้ ขนมหวาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย ์ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก
(150 คน x 21 บาท x 245 วัน)  
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 255,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก ส าหรับเด็กอายุ 2- 5 ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน จ านวน ได้แก่ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
หิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่ออก (150 คน x 1,700 บาท)  
(3) ค่าหนังสือเรียน  จ านวน 24,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
จูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก (120 คน x 200 บาท)  
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 24,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย ์ได้แก ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก(120 คน x 200 บาท) 
(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 36,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรจุูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก 
(120 คน x 300 บาท)  
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 51,600  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก
(120 คน x 430 บาท)  

      



(7) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาแด็กเล็ก
จ านวน 5,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าสถานที่ อาหารอาหารว่าง ฯลฯ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา้ 96 ล าดับที่ 7 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ  เป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน เช่น ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร
ส านักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรัพย์สินอ่ืนๆของ อบต. ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันทื่ 28 พฤษภาคม
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,713,770 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเ พ่ือจัดหาสิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่อมแซมบ ารุ งรักษา
ทรัพย์สิน  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ฟิวส์  เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ รีซิสเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ขาตั้งไมโคนโฟน ไฟฉายสปอต
ไลท์ แผงบังคับทางไฟ ผังแสดงวงจรต่าง ๆ มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัยฯลฯ 
 
 
 

      



   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,653,770 บาท 

      

  (1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดตั้งเอง จ านวน 25,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ทีน่อน
กระโถน กระติกน้ าแข็ง เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด กระติกน้ าร้อนเครื่องตีไข่
ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ 
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลบ่อหิน  
จ านวน 1,341,340 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 5 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุจูด โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียนบ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้าน 
ไร่ออก โรงเรียนบ้านหัวหิน (700 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)  
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 230 ล าดับที่ 8   
(3) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดตั้งเองจ านวน 287,430 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไสต้นวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน 
(150 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) เป็นไปตาม 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 230 ล าดับที่ 9 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว กระเบื้อง ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 

      



   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น  แก๊สหุ งต้ม  น้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง  น้ ามันดี เซล  น้ ามันก๊าด  น้ ามัน เบนซิน
น้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน และ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  อาทิ เช่น  แอลกอฮอล์  ยาและเวชภัณฑ์  ถุงมือ ส าลี
ผ้าพันแผล น้ ายาต่าง ๆ เครื่องวัดอุณหภูมิ ทรายอะเบท หน้ากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่าย เพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vi
deo Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette  
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut  Sheet Feeder ฯลฯ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
 
 

      



   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายค่าน้ าประปา/น้ าบาดาลให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

      

  
งบลงทุน รวม 26,250 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 26,250 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ชั้นวางของอเนกประสงค์ จ านวน 16,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ 6 ช่อง ขนาด 80*40*120 ซม. ใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 10 ตู้ ๆ ละ 
 1,650 บาท รวม  16,500  บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 

      

    
ตู้รองเท้า 3 ชั้น มีฝาปิด จ านวน 9,750 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางรองเท้า 3 ชั้น มีฝาปิด ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 1,950 บาท เป็น
เงิน 9,750  บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,990,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,990,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
พรุจูด โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียนบ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้านไร่ออก และโรงเรียน
บ้านหัวหิน โรงเรียนละ 10,000 บาท เพ่ือไปด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2566 จ านวน 50,000 บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 94  ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลบ่อหิน จ านวน 2,940,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 5 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุจูด โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียนบ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้าน
ไร่ออก และโรงเรียนบ้านหัวหิน เพ่ือไปด าเนินโครงการอาหารกลางวัน
จ านวน 2,940,000 บาท (700 คน x 21 บาท X 200 วัน)  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 95 ล าดับที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    



แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 729,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 222,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 222,240 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 222,240 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา
ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน  ฉบับที่  5 ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์  2558 และพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลั งสามปี  (ปี งบประมาณ  2564 - 2566 และที่ แก้ ไข เ พ่ิม เติ มถึ ง
ปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 327,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 80,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2558 

      



    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
    (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่
ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
ก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่
6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2850  
ลงวันที่ 12 กันยายน 2561   
    (3) ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่
อาสาสมัครบริบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในเขต อบต.
บ่อหินจ านวน 2 คนๆละ 5,000 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน เป็นไปตาม   
    1) ระเบียบ มท.ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 
    2) หนังสือ มท ด่วนที่สุดที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2562 
    3) หนังสือมท ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  
    4) หนังสือมท ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 2319 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่า
ด้ ว ย ส ภ า ต า บ ล แ ล ะอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ด้ ว ย  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 
 

      



   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานต าบล  มีสิทธิเบิกระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่า ด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ ไข
เพิ่ ม เ ติม  (ฉบับ ท่ี  2 ) พ.ศ .2551 แก้ ไข เพิ่ ม เ ติม  (ฉบับ ท่ี  3) พ.ศ .2559 แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุก
รูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น
ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
ห นั ง สื อ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ที่  ม ท  0808.2/ว  1095 ล ง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 

      

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาที่มีลั กษณะการจ้ างท า เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่นๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ตาม
หนังสือกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว  1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
เช่น ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ฉีดยา ฉีดวัคซีน เพ่ือระงับการแพร่ระบาดของ
โรค ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมา ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าท าหมัน ฯลฯ ที่เป็นกิจการตามอ านาจหน้าที่และสามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี้ได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถในการ
เดินทางไปราชการ  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561   
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 388  
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชน  กรณีเยียวยาหรือ
ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2561 

      

    
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 158 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2560  
    2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้า 110  ล าดับที่ 1 
 

      



    
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
กิจกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0810.6/ว 3188
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
    3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 116  ล าดับที่ 4 

      

    
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้สฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น จัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว ฯลฯ  เป็นไปตาม   
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 1042  
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561       
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561      
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 4052  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561      
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 827 . 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562      
    6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0819.3/ว 827  
ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 113  ล าดับที่ 1 

      

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

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การจัดโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าป้าย

      



โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัด
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2120 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนสุด ที ่มท 0819.3/1375  
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว 1433  
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2787
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
    5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2579) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ.2565
หน้า 43 ล าดับที่ 2) 

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์การก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย จัดซื้อน้ ายาและเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ต่างๆน้ ามันผสมน้ ายาก าจัด
ยุงลาย สารเคมีทรายอะเบท ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 2742  
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเน้นย้ ามาตรการป้องกันไข้เลือดออก 
    2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
หน้า 43  ล าดับที่ 3 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอก
ตวง เบ้าหลอม  หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้  คีมถอนฟัน  เครื่องวัด
น้ าฝน ยาเวชภัณฑ์ ส าลีและผ้าพันแผล ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลาย  วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  พร้อมอุปกรณ์  ยาคุมก าเนิดสัตว์  เวชภัณฑ์
อ่ืนๆ เคมีภัณฑ์อ่ืน ฯลฯ  
 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 180,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 9 หมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาท  ดังนี้   
    (1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One หมู่
ที ่1 บ้านบ่อหิน จ านวน 20,000 บาท  
    (2) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One หมู่
ที ่2 บ้านบ่อหิน จ านวน 20,000 บาท  
    (3) อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่
ที ่3 บ้านดุหุน จ านวน 20,000 บาท   
    (4) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One หมู่
ที ่4 บ้านไสต้นวา จ านวน  20,000 บาท      
    (5) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One หมู่
ที ่5 บ้านไร่ออก จ านวน 20,000 บาท 
    (6) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One หมู่
ที ่6 บ้านหัวหิน จ านวน 20,000 บาท  
    (7) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One หมู่
ที ่7 บ้านหัวหิน จ านวน 20,000 บาท  
    (8) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One หมู่
ที ่8 บ้านหัวหิน จ านวน 20,000 บาท  
    (9) อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่
ที ่9 บ้านปากคลอง จ านวน 20,000 บาท   
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
หน้า 44 ล าดับที่ 4 

      

        
 

      



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 777,760 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 611,760 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 611,760 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 362,280 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา
ได้แก่ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน  ฉบับที่  5 ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์  2558 และพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลั งสามปี  (ปี งบประมาณ  2564 - 2566 และที่ แก้ ไข เ พ่ิม เติ มถึ ง
ปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 249,480 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และจ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 166,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

      



ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2558 
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี 
    (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา
บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน
2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการและหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่  
12 กันยายน 2561 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่า
ด้ ว ย ส ภ า ต า บ ล แ ล ะอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ด้ ว ย  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

      



   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      

      เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า เ ช่ า บ้ า น ให้ แ ก่ พ นั ก ง า นต าบล  มี สิ ท ธิ เ บิ ก ร ะ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่ ม เ ติม  (ฉบับ ท่ี  2 ) พ.ศ .2551 แก้ ไข เพิ่ ม เ ติม  (ฉบับ ท่ี  3) พ.ศ .2559 แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 7,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล
ผู้ได้รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิได้ตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  
    - กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
    - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร   
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหรือหนังสือสั่ง
การต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561   
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ีมท 0808.2/ว 388 ลงวันท่ี
25 กุมภาพันธ์ 2564 

      



    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณี เยียวยาหรือ
ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 

      

    
โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสต าบลบ่อหิน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือนักเรียน  จ านวน 30 คน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 และ
เป็ น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ.ศ .2566 - 2570) เ พ่ิม เติ ม  ฉบับที่  1
หน้า 40 ล าดับที่ 1 

      

  



แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 374,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 374,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญ้า/ตัดต้นไม้กิ่งไม้ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ ค่าตัดหญ้า ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล จ านวน 108,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดขอบเขตของงานเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินก าหนด 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 216,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดขอบเขตของงานเป็นไปตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหินก าหนด 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยต าบลบ่อหิน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยต าบลบ่อ
หิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการฯลฯเป็นไปตามเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565   
หน้าที่ 42 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าพันธุ์ไม้
พันธุ์พืช ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตาม  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
พ.ศ.2565  หน้าที่ 41  ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการปลูกหญ้าทะเล จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าทะเล (อาหารของปลาพะยูน)  
เช่น ค่าพันธุ์หญ้าทะเล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 2794  
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560   
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565
หน้าที่ 41  ล าดับที่  3   

      



    
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนต าบลบ่อหิน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้
ให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ และประชาชนในต าบลบ่อหิน
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลบ่อหิน จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลบ่อหิน
ประจ าปี 2566 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้า 114  ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบ่อหิน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบ่อหินกลุ่ม
ผู้น าสตรีต าบลบ่อหิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เพ่ือให้กลุ่มสตรี
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาบทบาทสตรีและ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้า 115  ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบ่อหิน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบล
บ่อหินเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามเป็นไป
ตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 
42 ล าดับที่ 1  

      



    
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ต าบลบ่อหิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 91  ล าดับท่ี 3 

      

    
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เช่น 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารค่าใช้จ่าย
อื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 2794 ลง
วันท่ี 12 ธันวาคม 2560   
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2565
หน้าท่ี 41  ล าดับท่ี 1 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบลบ่อหิน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรชมุชนต าบลบ่อหิน ไปด าเนินการตาม
ภารกิจหน้าที ่เช่น การแก้ไขปญัหาที่ดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษห์รือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
หรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กร
ชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในการจัดการ การ
บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ฯลฯ เป็นไปตาม 
    - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (12) (24) 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563   
    - พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551  
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2565 
หน้าท่ี 51  ล าดับท่ี 1    

      



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 540,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 470,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่าย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 105  ล าดับที่ 10 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ่อหินคัพ จ านวน 400,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
เยาวชน และประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่าย ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
หน้าที่ 36 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการฝึกอบรมกีฬาเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมกีฬาเยาวชน เช่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 พ.ศ. 2565 หน้า 36 ล าดับที่ 2 

      



    
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอ่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแข่งขันกีฬา  ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่าย  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1 พ.ศ.2565หน้าที่ 38 ล าดับที่ 7 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน และ
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ ง  อาทิ เช่น  แอลกอฮอล์  ยาและเวชภัณฑ์  ถุงมือ ส าลี 
ผ้าพันแผล น้ ายาต่าง ๆ เครื่องวัดอุณหภูมิ ฯลฯ  

      

   
วัสดุกีฬา จ านวน 7,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น 
ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส เชือก
กระโดด ตะกร้าหวายแชร์บอล นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่าย
กีฬา  เช่น  เสาตาข่ายตะกร้อ  เสาตาข่ายวอลเลย์บอล  ห่วงบาสเก็ตบอล
เหล็ก กระดานแสดงผล ฯลฯ 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 จ านวน 70,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 - 9 เพ่ือด าเนิน
โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 จ านวน 70,000 บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 11  ล าดับที่ 1 

      



 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 499,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา เนื่องใน
เทศกาลวันเข้าพรรษาประจ าปี 2566 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัด
กิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการ
จัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัด
กิจกรรมสาธารณะ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  
พ.ศ.2565 หน้า 37  ล าดับที่ 4 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 150,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าโฆษณา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีมีการด าเนิน 
การประกวดหรือแข่งขันในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 104  ล าดับที่ 7 

      

    
โครงการฝึกอบรมหลักการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน จ านวน 80,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักการปฏิบัติตนใน
เดือนรอมฎอน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือส าหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับ ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

      



สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การฝึกอบรม ฯลฯ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 หน้า 37  ล าดับที่ 5 

 
 

งบเงินอุดหนุน รวม 259,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 259,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7
เพ่ือไปด าเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจ าปี
2566 หมู่บ้านละ 10,000 บาท จ านวน 60,000 บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ.2565 หน้า 12 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีงานลากพระ จ านวน 90,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7
เพ่ือไปด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีงานลากพระ หมู่บ้านละ
15,000 บาท จ านวน 90,000 บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
พ.ศ.2565 หน้า 37  ล าดับที่ 6 

      

   
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา       

    

โครงการอุดหนุนการ สอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีนประจ ามัสยิด บ้านโต๊ะบัน 
หมู่ที่ 8 จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้านโต๊ะ
บัน หมู่ที ่8 เพ่ือไปด าเนินโครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน 
ประจ าปี 2566 จ านวน 25,000 บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 102  ล าดับที่ 1 

      



    

โครงการอุดหนุนการสอน ศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีนประจ า มัสยิดบ้านปากคลอง 
หมู่ที่ 9 จ านวน 24,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้านปาก
คลอง หมู่ที ่9 เพ่ือไปด าเนินโครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน ประจ าปี
2566 จ านวน 24,000 บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 102  ล าดับที่ 2 

      

    

โครงการอุดหนุนการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน ประจ ามัสยิดบ้านดุหุน  
หมู่ที่ 3 จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้านดุหุน
หมู่ที่ 3 เพ่ือไปด าเนินโครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน ประจ าปี 2566
จ านวน 60,000 บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 102  ล าดับที่ 3 

      

  



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,683,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,602,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,602,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 994,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 อัตรา ได้แก่  
    1) ผู้อ านวยการกองช่าง 
    2) นายช่างโยธา                  
    3) เจ้าพนักงานธุรการ 
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี ( ปีงบประมาณ
2564 - 2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ จ านวน 12 
เดือน 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
อ านวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ 
    (1) เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500 บาท ต้ัง
จ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่6 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน     

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,470,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 7 อัตรา ได้แก่ 
    - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
    - ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  
    - ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
    - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

      



    - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  
    - ต าแหน่งผู้ช่วยช่างส ารวจ  
 (2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ 
    - ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา  
    - ต าแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ า  
    - ต าแหน่งคนงานทั่วไป  
     ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และจ านวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลัง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 96,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือ
สั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
    เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง และเป็นไปตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,035,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้กับ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตาม
ระเบียบ   
    1) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน

      



ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2558 
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปี 
    (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา
บุคคลหรือคณะกรรมการ ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตาม
หนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่า
ด้ ว ย ส ภ า ต า บ ล แ ล ะอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ด้ ว ย  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น       



หรือลูกจ้างประจ าผู้ได้รับบ านาญปกติ หรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล
ภาพ และผู้บริหารท้องถิ่นฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

   
ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจั ดท าประกันภั ยทรัพย์ สิ น  เ ช่ น  รถยนต์ ส่ วนกลาง
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2562 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2563  

      

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาที่มีลั กษณะการจ้ างท า เ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่นๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปี
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้แก่ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างก าจัดปลวก หนู แมลง ค่าจ้าง
เหมาดูดส้วมและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค่าจ้างเหมารถ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ ที่เป็นกิจการตามอ านาจหน้าที่และ
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่  มท  0808.2/ว  4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม  2563 เรื่ อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

    
ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าสระน้ าใช้ในกิจการประปาหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 
เป็นไปตาม  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      



    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1859 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็น
ต่อเนื่อง 

    
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
หรือเอกสารรูปเล่ม อ่ืนใด  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟ้า ประปาและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได ้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ทีเ่กี่ยวข้องฯลฯ เป็นไปตาม  
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561   
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ

      



เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติเป็นการ
จ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน  เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า รถจักรยานยนต์
รถยนต์ รถอเนกประสงค์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้ า ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์
ทรัพย์สินอ่ืนๆ ของ อบต. ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 457,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่อมแซมบ ารุ งรักษาทรัพย์ สิ น ให้ สามารถใช้ งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดประวัติ
ประจ าตัวข้าราชการ แบบพิมพ์ แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ แผงปิดประกาศ ตรา
ยาง พานพุ่ม แผ่นป้ายชื่อส านักงาน/หน่วยงาน แผ่นป้ายต่างๆ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ เก้าอ้ีพลาสติกหนังสือ เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัว
แร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง
สัญญาณ ฟิวส์  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าเทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์

      



ไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง 
แผงวงจร ฯลฯ 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด 
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่าง ๆ 
ค้อน ชะแลง จอบ เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น ปูนขาว กาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ 
ท่อน้ าบาดาล คอนกรีตผสมเสร็จ แอลฟัลท์ติกคอนกรีต (A/C Hot Mix) ฯลฯ 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไข
ควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลั ตช์  ล็ อคพว งมาลั ย ยา งรถยนต์  น้ ามั น เบรก  ฟิ ล์ มกรองแสง  เบ าะ
รถยนต์ พวงมาลัย ไฟหน้า ไฟเบรก กันชนรถยนต์ แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่นแก๊ส
หุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่น
น้ ามันก๊าด ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 

      



   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vi
deo Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette   
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือ
แ ป้ น พิ ม พ์  (Key Board) เ ม น บ อ ร์ ด  (Main Board) เ ม ม โ ม รี่ ชิ ป
(Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut  Sheet Feeder)  ฯลฯ  

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เช่น วาล์วน้ าดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ า 
ฯลฯ  

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น มิเตอร์น้ า - ไฟฟ้า สารส้ม คลอรีน ฯลฯ วัสดอ่ืุนที่ไม่เข้าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ      

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      

  
งบลงทุน รวม 46,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 46,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 17,500 บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ขนาด 62x55x85-93 CM จ านวน 5 ตัว       



ราคาตัวละ 3,500 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    
รอกโซ่ มือโยก ขนาด 1.5 ตัน จ านวน 4,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรอกโซ่ มือโยก ขนาด 1.5 ตัน จ านวน 1 ตัว     
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ
12 แกนเสมือน (12 Thread) และเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดหรือไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ   (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ 
สามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

      



    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 250 GB
จ านวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบ 
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
    - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ล าดับที่ 7 
     - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่ายประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ
2,500 บาท จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
    - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ล าดับที่ 62 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานก่อสร้าง รวม 4,468,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 610,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณี อบต. เป็นผู้ด าเนินการเอง เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการขุดดิน ขุดบ่อ รื้อถอน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้าง
ออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่ารับรองแบบ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การด าเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ
เพ่ือ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน เช่น ถนนภายในหมู่บ้าน บ่อ
น้ า ระบบประปา CCTV หอกระจายข่าว วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินต่าง ๆ
ของ อบต. และที่ได้รับการถ่ายโอน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 

      

  
งบลงทุน รวม 3,858,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,858,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

    

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าและป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก 
หมู่ที่ 5 จ านวน 700,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าและป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน) เป็นไปตาม 

      



    - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
หน้าที่ 32 ข้อ 4 

    
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าและป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน จ านวน 546,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าและป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหิน หมู่ที ่6 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน) เป็นไปตาม 
    - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
หน้าที่ 32 ข้อ 5 

      

   
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

    
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 จ านวน 153,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน) 
เป็นไปตาม 
    - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
หน้าที่ 34 ข้อ 10 

      

    
โครงการปรับปรุงศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 จ านวน 209,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อหิน
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน)  
เป็นไปตาม 
    - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
หน้าที่ 34 ข้อ 12     

      

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทุ่งเลี้ยงชาวนา หมู่ที่ 2 จ านวน 750,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเลี้ยงชาวนา หมู่ที่ 2

ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 352 เมตร (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน) 

      



เป็นไปตาม 
    - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
หน้าที่ 16 ข้อ 1    

    

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสายนาออก - นา
ตีน หมู่ที่ 4 จ านวน 800,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายนาออก –   
นาตีน หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 245.00 เมตร (ตามแบบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน) เป็นไปตาม 
    - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
หน้าที่ 21 ข้อ 18     

      

   
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จ านวน 700,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544 
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1837  ลงวันที่ 
11 กันยายน 2560  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการเกษตร 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณี เยียวยาหรือฟ้ืนฟู
หลังเกิดสาธารณภัยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตร เกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อยท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ในการด ารง
ชีพได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

      

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(พอ.สธ.) ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าป้ายชื่อพันธุ์ไม้ 
ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตาม 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1470 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
หน้าที่ 19 ล าดับที่ 1 

      

  



แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 1,843,700 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,285,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 80,000 บาท 

      

      เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าติดตั้งประปา ค่าวางท่อประปา 
ค่ารื้อถอน ค่าจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา ติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมารถ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่าทดสอบคุณภาพน้ าประปา จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพน้ าประปา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขุดเจาะบ่อ
บาดาล ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ า ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่าง ๆ 
ค้อน ชะแลง จอบ เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์

      



บล็อก กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น ปูนขาว กาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ 
ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 

   
วัสดุอื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่าย
เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น มิเตอร์น้ า - ไฟฟ้า สารส้ม คลอรีน ฯลฯ วัสดอ่ืุนที่ไม่เข้าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ      

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,000,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อหิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

      

  
งบลงทุน รวม 558,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 558,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 ลิตร/นาท ี จ านวน 34,600 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งสูบน้ าได้ 1,130 ลิตร/นาที  
    (1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  
    (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)  
    (3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนดน้ า 
    (4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต  
    (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมทีจ่ะใช้งานได้ เครื่องละ  17,300  บาทจ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน  
34,600 บาท เป็นไปตาม 
 1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  
 2) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 135 ล าดับที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

      



    
เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตร/นาที จ านวน 18,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งสูบน้ าได้ 450 ลิตร/นาที  
    (1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  
    (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)  
    (3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนดน้ า 
    (4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต  
    (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้งานได้ เครื่องละ  9,000  บาทจ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน
18,000 บาท เป็นไปตาม 
 1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  
 2) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น      
 3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 135 ล าดับที่ 1 

      

    
เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 3" ขนาด 1 แรงม้า จ านวน 46,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3”
ขนาด 1 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 135 ล าดับ
ที ่4 

      

    
เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 3" ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 85,500 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3”
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 3 ตัวๆละ 28,500 บาท เป็นเงิน 85,500 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 135 ล าดับ
ที ่3 

      



    
เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 4" ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 4”
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 135 ล าดับ
ที ่3 

      

    
เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 4" ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 142,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 4”
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 4 ตัวๆ ละ 35,500บาท เป็นเงิน 142,000 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 135 ล าดับ
ที ่5 

      

    
ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 14 ใบพัด ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 15,600 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 14 
ใบพัด ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 7,800 บาท เป็นเงิน 15,600 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 135 ล าดับ
ที ่6 

      

    
ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 14 ใบพัด ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 24,600 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)

จ านวน 14 ใบพัด ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 12,300 บาท เป็นเงิน
24,600 บาท  

      



   - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 135 ล าดับ
ที ่6 

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

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 ชุดพร้อมอุปกรณ์ ราคาชุดละ 15,000 บาท เป็นเงิน
30,000 บาท 
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 136 ล าดับ
ที ่8 

      

    
ตู้ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 45,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 3 ชุดพร้อมอุปกรณ์ ราคาชุดละ 15,000 บาท เป็น
เงิน 45,000 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 136 ล าดับ
ที ่8 

      

    
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง 2 แรงม้า 220 โวล 
จ านวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ชุดละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย

      



ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 135 ล าดับ
ที ่7 

    
บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 11,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 136 ล าดับ
ที ่12 

      

    
บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 26,400 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมมอร์ส)
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 3 ตัวๆ ละ 8,800 บาท เป็นเงิน 26,400 บาท  
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจ าปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น 
    - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 136 ล าดับ
ที ่11 

      

 



 
  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

……………………………………………. 

 ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  
ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2          
ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2565 และนายอ าเภอสิเกาได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอ
สิเกา ที ่ตง 0023.14/851 ลงวันที่  12  กันยายน  2565  นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 16 และข้อ 39 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕65 
 
 
 

          (นายธรรมฤทธิ์  เขาบาท) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 


