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ส่วนที ่1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
              ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู๎บริหารขององค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จะได๎เสนอรํางข๎อบัญญัติ งบประมาณ
รายจํายประจ าปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู๎บริหารองค์การ
บริหารสํวนต าบลบํอหินจึงขอชี้แจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตํอไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 39,217,499.86 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 9,581,798.10 บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,486,330.96 บาท 
    1.1.4 รายการที่ได๎กันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
    1.1.5 รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 

5,593,000.00 บาท 
   1.2 เงินกู๎คงค๎าง จ านวน 0.00 บาท 
  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

  (1) รายรับจริง จ านวน 38,648,659.54 บาท ประกอบด๎วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 271,058.00 บาท 
   หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต จ านวน 39,907.00 บาท 
   หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน จ านวน 255,708.86 บาท 
   หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 617,630.00 บาท 
   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 118.00 บาท 
   หมวดรายได๎จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 16,945,152.68 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 20,519,085.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
  (3) รายจํายจริง จ านวน 27,176,402.87 บาท ประกอบด๎วย 
   งบกลาง จ านวน 8,131,334.00 บาท 
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   งบบุคลากร จ านวน 9,469,670.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 6,024,767.87 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 421,840.00 บาท 
   งบรายจํายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,128,791.00 บาท 
  (4) รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
  (5) รายจํายที่จํายจากเงินสะสม จ านวน 3,804,400.00 บาท 
  (6) รายจํายที่จํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจํายที่จํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
    

2.1 รายรับ      
           
  รายรับจริง       ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 280,415.62 201,000.00 201,000.00 
  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 185,428.80 31,460.00 31,460.00 
  หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 353,650.07 350,000.00 350,000.00 
  หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
941,258.00 1,140,000.00 1,140,000.00 

  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 114,183.00 31,200.00 31,200.00 
  หมวดรายได๎จากทุน 1,748.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,876,683.49 1,753,660.00 1,753,660.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 19,902,163.68 17,970,000.00 20,795,600.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
19,902,163.68 17,970,000.00 20,795,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,955,668.00 21,776,340.00 23,926,340.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
19,955,668.00 21,776,340.00 23,926,340.00 

รวม 41,734,515.17 41,500,000.00 46,475,600.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

2.2 รายจ่าย 
       
   รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 9,580,727.34 10,525,037.00 11,271,400.00 
  งบบุคลากร 10,959,425.00 12,887,640.00 13,592,600.00 
  งบด าเนินงาน 5,925,065.33 11,999,973.00 11,561,070.00 
  งบลงทุน 356,500.00 2,763,350.00 6,736,530.00 
  งบรายจํายอื่น 0.00 45,000.00 35,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 3,202,168.03 3,279,000.00 3,279,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,023,885.70 41,500,000.00 46,475,600.00 
รวม 30,023,885.70 41,500,000.00 46,475,600.00 
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ส่วนที ่2 

 
ข้อบัญญัติ 

 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

อ าเภอสิเกา  จังหวดัตรัง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป                     12,285,220  

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                       5,685,000  

ด้านบริการชุมชนและสังคม    

  แผนงานการศึกษา  9,646,200  

  แผนงานสาธารณสุข  389,000  

  แผนงานเคหะและชุมชน                       4,090,550  

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  270,000  

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  599,000  

ด้านการเศรษฐกิจ    

  แผนงานการพาณิชย์  2,239,230  

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน    

  แผนงานงบกลาง  11,271,400  

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                     46,475,600  
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    
งาน 

 งบ 
งานบริหารทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

คลัง 
รวม  

 

 งบบุคลากร 6,137,320 2,529,900 8,667,220 
     เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,398,320 0 2,398,320 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,739,000 2,529,900 6,268,900 
 งบด าเนินงาน 2,519,000 775,000 3,294,000 
     คําตอบแทน 537,000 330,000 867,000 
     คําใช๎สอย 1,625,000 320,000 1,945,000 
     คําวัสดุ 172,000 90,000 262,000 
     คําสาธารณูปโภค 185,000 35,000 220,000 
 งบลงทุน 212,200 66,800 279,000 
     คําครุภัณฑ์ 212,200 66,800 279,000 
 งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000 
     รายจํายอื่น 25,000 0 25,000 
 งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
     เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
                                              รวม 8,913,520 3,371,700 12,285,220  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

  งาน 
  
งบ  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม   
  
  งบด าเนินงาน 185,000 185,000 
      คําใช๎สอย 135,000 135,000 
      คําวัสด ุ 50,000 50,000   

งบลงทุน 5,500,000 5,500,000 
      คําครุภัณฑ์ 5,500,000 5,500,000 
  รวม 5,685,000 5,685,000 
  

แผนงานการศึกษา    
   งาน 

  
งบ   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม  

 
  งบบุคลากร 2,695,600 0 2,695,600 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,695,600 0 2,695,600 
 งบด าเนินงาน 848,000 3,132,600 3,980,600 
     คําตอบแทน 193,000 0 193,000 
     คําใช๎สอย 535,000 1,372,600 1,907,600 
     คําวัสดุ 77,000 1,760,000 1,837,000 
     คําสาธารณูปโภค 43,000 0 43,000 
 งบเงินอุดหนุน 0 2,970,000 2,970,000 
     เงินอุดหนุน 0 2,970,000 2,970,000 
                                              รวม 3,543,600 6,102,600 9,646,200 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

 

  
งาน  

งบ 
งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
รวม 

งบด าเนินงาน 150,000 150,000 
    คําใช๎สอย 120,000 120,000 
    คําวัสดุ 30,000 30,000 
งบลงทุน 59,000 59,000 
    คําครุภัณฑ์ 59,000 59,000 
งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 
    เงินอุดหนุน 180,000 180,000 

                                             รวม 389,000 389,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

          งาน 
  

งบ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
รวม 

งบบุคลากร  2,229,780   0   0   2,229,780  
    เงินเดือน (ฝุายประจ า)  2,229,780   0   0   2,229,780  
งบด าเนินงาน 503,000 1,120,470 108,000 1,731,470 

    คําตอบแทน  211,000   0   0   211,000  
    คําใช๎สอย 189,000 810,470 108,000 1,107,470 
    คําวัสด ุ 100,000 310,000 0 410,000 

    คําสาธารณูปโภค  3,000   0   0   3,000  
    งบลงทุน 19,300 100,000 0 119,300 
    คําครุภัณฑ์ 19,300 0 0 19,300 
    คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง  0   100,000   0   100,000  
งบรายจ่ายอ่ืน  0   10,000   0   10,000  
    รายจํายอื่น  0   10,000   0   10,000  

รวม 2,752,080 1,230,470 108,000 4,090,550 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
            

งาน 
  
งบ  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 
  
  
  
  งบด าเนินงาน 270,000 270,000 
      คําใช๎สอย 270,000 270,000 
                                               รวม 270,000 270,000 
  

         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            

งาน 
  
งบ  

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
รวม 

 
 
 
 งบด าเนินงาน 420,000 70,000 490,000 
     คําใช๎สอย 420,000 70,000 490,000 
 งบเงินอุดหนุน 0 109,000 109,000 
     เงินอุดหนุน 0 109,000 109,000 
                                              รวม 420,000 179,000 599,000 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  

แผนงานการพาณิชย์ 

         

 งาน 
  
งบ  

งานกิจการประปา รวม 
  
  
  
  งบด าเนินงาน 1,460,000 1,460,000 
      คําใช๎สอย 60,000 60,000 
      คําวัสดุ 200,000 200,000 
      คําสาธารณูปโภค 1,200,000 1,200,000 
  งบลงทุน 779,230 779,230 
      คําครุภัณฑ์ 779,230 779,230 
                                               รวม 2,239,230 2,239,230 
   

แผนงานงบกลาง 
   

งาน 
  
งบ  

งบกลาง รวม   
  
    งบกลาง 11,271,400 11,271,400 
      งบกลาง 11,271,400 11,271,400 
                                               รวม 11,271,400 11,271,400 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

         
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความ 

ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 (แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 

 จึงตราข๎อบัญญัติขึ้นไว๎โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอสิเกา 

 
 

ข๎อ 1. ข๎อบัญญัติ นี้เรียกวํา ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ข๎อ 2. ข๎อบัญญัติ นี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต๎นไป 

 
ข๎อ 3. งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 46,475,600 บาท 

 
ข๎อ 4. งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 46,475,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้ 

         แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป                         12,285,220  

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                           5,685,000  

ด้านบริการชุมชนและสังคม    

  แผนงานการศึกษา  9,646,200  

  แผนงานสาธารณสุข  389,000  

  แผนงานเคหะและชุมชน                           4,090,550  

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  270,000  

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  599,000  

ด้านการเศรษฐกิจ    

  แผนงานการพาณิชย์  2,239,230  

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน    

  แผนงานงบกลาง  11,271,400  

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                         46,475,600  
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  

 ข๎อ 5. งบประมาณรายจํายเฉพาะการ จํายจากรายได๎ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
         งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
         
 

ข๎อ 6. ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหินปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณท่ีได๎รับอนุมัติให๎
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงินขององค์การบริหารสํวนต าบล 

          ข๎อ 7. ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหินมีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
   

 
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
       

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

   
(นายจอมรวย  เกลี้ยงชํวย) 

   
ต าแหนํง นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

อนุมัติ 
 

    

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

(นายมานะ  เทือกสุบรรณ) 
 

ต าแหนํง นายอ าเภอสิเกา 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอ สิเกา  จังหวัดตรัง 

  
  

รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 120,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 86,384.84 99,053.28 106,521.00 110,000.00 -90.91 % 10,000.00 
     ภาษีบ ารุงท๎องที่ 40,877.03 36,876.67 33,220.54 26,000.00 -76.92 % 6,000.00 
     ภาษีปูาย 14,070.00 28,372.00 32,757.50 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
     อากรรังนกอีแอํน 153,493.40 205,136.92 107,916.58 35,000.00 0.00 % 35,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 294,825.27 369,438.87 280,415.62 201,000.00     201,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,016.50 8,722.00 6,936.80 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ๎ง
สถานที่จ าหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คําธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู๎ควบคุม 1,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 650.00 660.00 650.00 660.00 0.00 % 660.00 
     คําธรรมเนียมอ่ืน ๆ 480.00 2,900.00 1,630.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คําปรับการผิดสัญญา 19,892.00 4,590.00 173,564.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  

     คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ 

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

     คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร 

300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00 

     คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 400.00 600.00 540.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     คําใบอนุญาตอ่ืนๆ 2,760.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 32,618.50 20,772.00 185,428.80 31,460.00     31,460.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 360,727.24 364,316.59 353,650.07 350,000.00 0.00 % 350,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 360,727.24 364,316.59 353,650.07 350,000.00     350,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               
     รายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 797,190.00 974,354.00 941,258.00 1,140,000.00 0.00 % 1,140,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 797,190.00 974,354.00 941,258.00 1,140,000.00     1,140,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     คําขายแบบแปลน 77,500.00 76,500.00 114,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
     คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร 45.00 80.00 183.00 200.00 0.00 % 200.00 
     รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 320.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 77,865.00 76,580.00 114,183.00 31,200.00     31,200.00 
หมวดรายได้จากทุน               
     รายได๎จากทุนอ่ืนๆ 0.00 0.00 1,748.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,748.00 0.00     0.00 
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หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเลื่อน 343,210.31 429,480.98 515,983.56 547,000.00 0.00 % 547,000.00 
     ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,846,406.85 8,308,569.70 9,151,085.95 8,300,000.00 13.56 % 9,425,600.00 
     ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ 3,007,511.82 2,949,063.31 3,147,051.66 3,400,000.00 0.00 % 3,400,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 105,564.14 125,771.12 87,871.10 70,000.00 0.00 % 70,000.00 
     ภาษีสุรา 1,503,894.93 1,529,695.57 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 3,234,890.38 3,686,386.34 5,883,979.36 4,900,000.00 28.57 % 6,300,000.00 
     อากรประมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คําภาคหลวงแรํ 72,868.36 70,143.28 59,494.87 50,500.00 0.00 % 50,500.00 
     คําภาคหลวงปิโตรเลียม 24,960.25 47,655.79 45,926.58 0.00 0.00 % 0.00 

     คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

1,013,881.00 856,642.00 1,007,183.00 700,000.00 42.86 % 1,000,000.00 

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คําธรรมเนียมและคําใช๎น้ าบาดาล 3,570.00 1,520.00 2,540.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 43,100.10 795.40 1,047.60 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,199,858.14 18,005,723.49 19,902,163.68 17,970,000.00     20,795,600.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน๎าที่และภารกิจถํายโอนเลือกท า 

9,307,088.00 19,127,890.00 19,955,668.00 21,776,340.00 9.87 % 23,926,340.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,307,088.00 19,127,890.00 19,955,668.00 21,776,340.00     23,926,340.00 
รวมทุกหมวด 28,070,172.15 38,939,074.95 41,734,515.17 41,500,000.00     46,475,600.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563     

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  46,475,600   บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 201,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง จ านวน 120,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เพ่ือเตรียมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง   

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาเนื่องจากเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีเป็นภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง 

  

  
ภาษีบ ารุงท๎องที่ จ านวน 6,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาเนื่องจากเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีเป็นภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง 

  

  
ภาษีปูาย จ านวน 30,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินภาษีที่จัดเก็บได๎   

  
อากรรังนกอีแอํน จ านวน 35,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินภาษีที่จัดเก็บได๎   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 31,460 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําธรรมเนียมที่จัดเก็บได๎     
      

  

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 660 บาท 

    
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําธรรมเนียมที่จัดเก็บได๎     
      

  

  
คําปรับการผิดสัญญา จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําปรับที่จัดเก็บได๎      

  
คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎      

  
คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ
พ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 300 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎      

  
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎      
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คําใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎      

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 350,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ   

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,140,000 บาท 

  
รายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 1,140,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับรายได๎ที่จัดเก็บได๎       

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 31,200 บาท 

  
คําขายแบบแปลน จ านวน 30,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ     

  
คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร จ านวน 200 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ     

  
รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ     
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,795,600 บาท 

  
ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเลื่อน จ านวน 547,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร   

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

    ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร   

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

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 70,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 6,300,000 บาท 

    ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร   

  
คําภาคหลวงแรํ จ านวน 50,500 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร   

  
คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 1,000,000 บาท 

    ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร   

  
คําธรรมเนียมและคําใช๎น้ าบาดาล จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร   
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ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร   
      

     
  

    รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,926,340 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่และภารกิจถํายโอน
เลือกท า 

จ านวน 23,926,340 บาท 

    ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการจัดสรร      
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา    จังหวัดตรัง 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2563 
แผนงานบริหารงานทั่วไป               
งานบริหารทั่วไป               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
    เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080 
    เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 
    เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 

    
เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสํวนต าบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 

    เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 1,627,200.00 1,557,523.00 1,484,400.00 1,713,600.00 0 % 1,713,600 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920.00 2,242,243.00 2,169,120.00 2,398,320.00     2,398,320 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 2,025,371.00 2,138,043.00 2,348,680.00 2,551,980.00 5.83 % 2,700,840 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 3,354.00 55.00 14,200.00 17,840.00 -60.76 % 7,000 
    เงินประจ าต าแหนํง 163,800.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000 
    เงินวิทยฐานะ 0.00 77,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000 
    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 631,800.00 681,480.00 696,840.00 716,160.00 2.09 % 731,160 
    เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 68,000.00 72,000.00 66,720.00 60,560.00 -20.74 % 48,000 
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,892,325.00 3,136,578.00 3,378,440.00 3,598,540.00     3,739,000 

รวมงบบุคลากร 5,204,245.00 5,378,821.00 5,547,560.00 5,996,860.00     6,137,320 
  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 0.00 10,080.00 25,200.00 40,174.00 718.94 % 329,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000 
    คําเชําบ๎าน 147,000.00 156,000.00 156,000.00 168,000.00 0 % 168,000 

    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 27,290.00 34,800.00 35,800.00 37,000.00 -18.92 % 30,000 
รวมค่าตอบแทน 174,290.00 200,880.00 217,000.00 250,174.00     537,000 

  ค่าใช้สอย               
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 201,064.00 199,012.00 152,613.00 0.00 0 % 0 
      1. คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
      10. คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
      2. คําโฆษณาและเผยแพรํ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000 
      3. คําธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

      
4. คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต์และจดทะเบียน
เว็บไซต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000 

      5. คําจ๎างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      
6. คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 

      7. คําเชําอาคารสถานที่ (ท่ีท าการ อบต.ชั่วคราว) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 
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      8. คําจัดเก็บและบันทึกข๎อมูลพ้ืนฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

      9. คําเบี้ยประกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

    รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 28,172.00 47,580.00 138,800.00 60,000.00 -16.67 % 50,000 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ               

      
คําใช๎จํายในการจัดซื้อหนังสือ/คูํมือที่เกี่ยวเนื่องในการ
ปฏิบัติงานราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 192,472.00 337,629.00 154,843.00 250,000.00 0 % 250,000 
      คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 358,000.00 39.66 % 500,000 
      คําวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

      
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการศึกษาดูงาน 276,055.00 318,825.00 297,440.00 600,000.00 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 14,072.00 82,115.00 14,620.00 50,000.00 0 % 45,000 
รวมค่าใช้สอย 711,835.00 985,161.00 778,316.00 1,756,000.00     1,625,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 70,193.21 59,511.07 59,528.34 50,000.00 -20 % 40,000 
    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 2,050.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุงานบ๎านงานครัว 0.00 0.00 3,180.00 10,000.00 0 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
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    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 44,800.00 32,300.00 37,900.00 50,000.00 -20 % 40,000 

    วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 1,350.00 5,000.00 0 % 5,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 
    วัสดุเครื่องแตํงกาย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,240.00 41,680.00 25,840.00 50,000.00 0 % 50,000 
    วัสดุอื่น 21,400.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 205,683.21 133,491.07 127,798.34 217,000.00     172,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    คําไฟฟูา 80,117.31 77,660.34 67,901.74 120,000.00 0 % 120,000 
    คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 3,769.61 8,747.90 7,603.85 15,000.00 0 % 15,000 
    คําบริการโทรศัพท์ 7,991.83 6,278.60 9,508.06 20,000.00 0 % 20,000 
    คําบริการไปรษณีย์ 15,292.00 3,800.00 3,800.00 10,000.00 0 % 10,000 
    คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 26,500.90 25,671.60 27,897.20 38,000.00 -47.37 % 20,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 133,671.65 122,158.44 116,710.85 203,000.00     185,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,225,479.86 1,441,690.51 1,239,825.19 2,426,174.00     2,519,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
      เก๎าอ้ี 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      เก๎าอ้ีล๎อเลื่อนส านักงาน 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      เก๎าอ้ีอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,500 
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      คําจัดซื้อซุ๎มเฉลิมพระเกียรติและติดตั้ง 0.00 97,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องถํายเอกสารดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
      เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํงน ชนิดติดผนัง 46,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ตู๎บานเลื่อนกระจกสูง 23,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ตู๎เหล็กเก็บเอกสารส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000 
      โต๏ะหมูํบูชา 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0 
      โต๏ะอเนกประสงค์ 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ที่วางหนังสือพิมพ์แบบเหล็ก 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง               

      

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ า
กวํา 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไมํต่ ากวํา 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล๎อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 0.00 0.00 0.00 957,000.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ               
      เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ               
      กล๎องถํายภาพระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 13,600.00 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               
      ถังดับเพลิง 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
      (1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  7,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
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2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network 
แบบที่ 2 (38 หน๎า/นาที) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 

15,000 

      
3. อุปกรณ์อํานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 104,250.00 97,000.00 32,000.00 978,500.00     212,200 
รวมงบลงทุน 104,250.00 97,000.00 32,000.00 978,500.00     212,200 

  งบรายจ่ายอ่ืน               
  รายจ่ายอ่ืน               
    รายจํายอื่น 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      คําส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 

รวมรายจ่ายอ่ืน 20,000.00 0.00 0.00 25,000.00     25,000 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 20,000.00 0.00 0.00 25,000.00     25,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนสํวนราชการ               

      
โครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระดับอ าเภอ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000 
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รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 6,553,974.86 6,917,511.51 6,819,385.19 9,446,534.00     8,913,520 
งานบริหารงานคลัง               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 848,678.00 734,357.00 692,460.00 1,339,000.00 12.02 % 1,500,000 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 3,315.00 0.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000 
    เงินประจ าต าแหนํง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000 
    คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 188,180.00 197,940.00 209,040.00 221,000.00 7.65 % 237,900 
    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 497,932.00 412,205.00 485,890.00 560,000.00 7.14 % 600,000 
    เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 94,600.00 79,136.00 81,782.00 90,000.00 11.11 % 100,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,632,705.00 1,423,638.00 1,469,172.00 2,262,000.00     2,529,900 
รวมงบบุคลากร 1,632,705.00 1,423,638.00 1,469,172.00 2,262,000.00     2,529,900 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 0.00 0.00 76,800.00 90,000.00 211.11 % 280,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,650.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
       คําเชําบ๎าน 4,800.00 9,600.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
       เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
   รวมค่าตอบแทน 14,450.00 9,600.00 76,800.00 140,000.00     330,000 
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  ค่าใช้สอย               
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 675.00 675.00 600.00 0.00 0 % 0 
         คําโฆษณาประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
         คําจ๎างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 
   

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000 

   
    

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ               

   

      
คําใช๎จํายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข๎อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -50 % 100,000 

         คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 41,790.00 63,224.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
         คําใช๎จํายในการเดินไปราชการ  0.00 0.00 46,142.00 0.00 0 % 0 
       คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 3,930.00 3,890.00 3,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
   รวมค่าใช้สอย 46,395.00 67,789.00 49,742.00 430,000.00     320,000 
     ค่าวัสดุ               
       วัสดุส านักงาน 46,606.52 34,418.19 44,021.25 70,000.00 -42.86 % 40,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0.00 500.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,419.00 41,920.00 31,085.00 40,000.00 0 % 40,000 
       วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
   รวมค่าวัสดุ 115,025.52 76,838.19 75,106.25 120,000.00     90,000 
     ค่าสาธารณูปโภค               
       คําบริการไปรษณีย์ 0.00 7,402.00 9,426.00 15,000.00 0 % 15,000 
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    คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 7,402.00 9,426.00 35,000.00     35,000 
   รวมงบด าเนินงาน 175,870.52 161,629.19 211,074.25 725,000.00     775,000 
     งบลงทุน               
     ค่าครุภัณฑ ์               
       ครุภัณฑ์ส านักงาน               
         เก๎าอ้ีส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600 
         ตู๎บานเลื่อนกระจกสูง 4 ชั้น 0.00 0.00 0.00 11,600.00 -100 % 0 
         ตู๎บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุตพร๎อมขารอง 0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0 
         ตู๎บานเลื่อนทึบสูง 4 ชั้น 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0 
       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
         เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
         เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000 
         เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครํสั้น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 
   

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,300 

   

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน๎า/นาที) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,900 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000.00 0.00 0.00 42,400.00     66,800 
   รวมงบลงทุน 30,000.00 0.00 0.00 42,400.00     66,800 
   รวมงานบริหารงานคลัง 1,838,575.52 1,585,267.19 1,680,246.25 3,029,400.00     3,371,700 
   

30 



 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,392,550.38 8,502,778.70 8,499,631.44 12,475,934.00     12,285,220 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
     งบด าเนินงาน               
     ค่าใช้สอย               
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ               
      คําจ๎างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000    

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ               

   

      
คําใช๎จํายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํและสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

   

      
คําใช๎จํายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํและสงกรานต์ ประจ าปี 2562 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0 

   

      

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมและสนับสนุนฝึกอบรม/ทบทวน 
อปพร. และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. อบต.บํอ
หิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 

   

      
คําใช๎จํายในการชํวยเหลือประชาชนกํอนเกิดเหตุ ขณะ
เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุจากสาธารณภัยตํางๆ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

         คําใช๎จํายในการบริหารงานศูนย์ อปพร. อบต.บํอหิน 18,912.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
         คําใช๎จํายในการบริหารศูนย์ อปพร. อบต.บํอหิน 0.00 864.00 0.00 0.00 0 % 0 
     คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000    
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รวมค่าใช้สอย 18,912.00 864.00 0.00 140,000.00     120,000 
     ค่าวัสดุ               
       วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
       วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
   รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 
   รวมงบด าเนินงาน 18,912.00 864.00 0.00 140,000.00     185,000 
     งบลงทุน               
     ค่าครุภัณฑ ์               
       ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง               
   

      
รถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 10,000 ลิตร ถังเหลี่ยม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500,000 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     5,500,000 
   รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     5,500,000 
   รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 18,912.00 864.00 0.00 140,000.00 

  
5,685,000 

   รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 18,912.00 864.00 0.00 140,000.00 
  

5,685,000 
   แผนงานการศึกษา               
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
     งบบุคลากร               
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
       เงินเดือนพนักงาน 213,060.00 1,359,719.00 1,417,560.00 1,723,020.00 6.33 % 1,832,100 
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    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,500 
       คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 31,560.00 436,080.00 419,700.00 720,000.00 14.17 % 822,000 
       เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0.00 59,612.00 21,433.00 36,000.00 -33.33 % 24,000 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 244,620.00 1,855,411.00 1,858,693.00 2,479,020.00     2,695,600 
   รวมงบบุคลากร 244,620.00 1,855,411.00 1,858,693.00 2,479,020.00     2,695,600 
     งบด าเนินงาน               
     ค่าตอบแทน               
   

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,100 % 120,000 

       คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
       คําเชําบ๎าน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 200 % 48,000 
       เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 10,800.00 10,800.00 20,000.00 0 % 20,000 
   รวมค่าตอบแทน 0.00 10,800.00 10,800.00 51,000.00     193,000 
     ค่าใช้สอย               
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 11,400.00 2,700.00 163,826.65 0.00 0 % 0 
         คําโฆษณาประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
         คําจ๎างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -80 % 20,000 
   

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ปกติของ อปท. 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0 % 360,000 

       รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 
   

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ               
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      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 31,888.00 0.00 48,354.00 70,000.00 0 % 70,000 
         โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 0.00 19,500.00 20,000.00 15,000.00 0 % 15,000 
   

      
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายบริหารงานทั่วไปส าหรับ
สถานศึกษา 24,730.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0.00 12,600.00 36,000.00 80,000.00 -37.5 % 50,000 
   รวมค่าใช้สอย 68,018.00 67,154.00 268,180.65 645,000.00     535,000 
     ค่าวัสดุ               
       วัสดุส านักงาน 0.00 12,600.92 19,678.80 20,000.00 0 % 20,000 
       วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
       วัสดุกํอสร๎าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 
       วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0 % 4,000 
       วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 1,770.00 20,000.00 0 % 20,000 
       วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 
   รวมค่าวัสดุ 0.00 12,600.92 21,448.80 52,000.00     77,000 
     ค่าสาธารณูปโภค               
       คําไฟฟูา 0.00 0.00 19,276.39 20,000.00 0 % 20,000 
       คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 0.00 0.00 2,342.23 15,000.00 0 % 15,000 
       คําบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000 
       คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 21,618.62 35,000.00     43,000 
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รวมงบด าเนินงาน 68,018.00 90,554.92 322,048.07 783,000.00     848,000 
     งบลงทุน               
     ค่าครุภัณฑ ์               
       ครุภัณฑ์ส านักงาน               
         เก๎าอ้ีกิจกรรมอนุบาลฟอร์ไมก๎า ขากลม 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
         ชั้นวางเอนกประสงค์ 4 ชั้น 0.00 0.00 0.00 20,700.00 -100 % 0 
         ตู๎บานเลื่อนกระจกสูง 4 ชั้น 0.00 0.00 0.00 34,800.00 -100 % 0 
         โต๏ะกิจกรรมอนุบาล ฟอร์ไมก๎า ขากลม 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
         โต๏ะครู พร๎อมเก๎าอ้ี ระดับ 1-2 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0 
         โต๏ะท างานระดับ 1-2  3,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
         พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0 
       ครุภัณฑ์อ่ืน               
         โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าพลาสติก 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
   รวมค่าครุภัณฑ์ 13,070.00 0.00 0.00 63,000.00     0 
   รวมงบลงทุน 13,070.00 0.00 0.00 63,000.00     0 
   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 325,708.00 1,945,965.92 2,180,741.07 3,325,020.00     3,543,600 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
     งบด าเนินงาน               
     ค่าใช้สอย               
       รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการ               
         คําโฆษณาประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
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    รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
   

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ               

   

      
โครงการกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ประเพณีท๎องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นรํวมกับชุมชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

   

      
โครงการจัดการแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสํวนต าบลบํอหิน 0.00 0.00 0.00 32,000.00 9.38 % 35,000 

   

      
โครงการจัดการแขํงขันทักษะด๎านวิชาการให๎กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

   

      
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

         โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000 
   

      
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 64,500.00 -20 % 51,600 

   

      
โครงการสนับสนุนคําเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -20 % 36,000 

   

      
โครงการสนับสนุนคําจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 289,000.00 0 % 289,000 

   

      
โครงการสนับสนุนคําจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 238,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

         โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 932,920.00 0.00 0 % 0 
         โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 0.00 604,020.00 0.00 0.00 0 % 0 
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โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายบริหารงานทั่วไปส าหรับ
สถานศึกษา 613,192.00 0.00 0.00 0.00 0 % 

0 

   

      
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายส าหรับอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 833,000.00 0 % 833,000 

   

      
โครงการสนับสนุนคําหนังสือเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0.00 0.00 0.00 91,606.00 -73.8 % 24,000 

   

      
โครงการสนับสนุนคําอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -20 % 24,000 

         โครงการองค์การบริหารสํวนต าบลด าเนินการเอง 0.00 0.00 43,361.00 0.00 0 % 0 
         โครงการองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหินด าเนินการเอง 0.00 28,152.00 0.00 0.00 0 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 613,192.00 870,172.00 976,281.00 1,455,106.00     1,372,600 
     ค่าวัสดุ               
       คําอาหารเสริม (นม) 846,285.76 825,180.00 832,946.40 1,755,000.00 0 % 1,755,000 
       วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
   รวมค่าวัสดุ 846,285.76 825,180.00 832,946.40 1,760,000.00     1,760,000 
   รวมงบด าเนินงาน 1,459,477.76 1,695,352.00 1,809,227.40 3,215,106.00     3,132,600 
     งบเงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุน               
       เงินอุดหนุนสํวนราชการ 2,936,000.00 2,898,000.00 2,855,840.00 0.00 0 % 0 
         โครงการวันเด็กแหํงชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
         โครงการวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2562 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
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โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบล
บํอหิน 0.00 0.00 0.00 2,920,000.00 0 % 

2,920,000 

   รวมเงินอุดหนุน 2,936,000.00 2,898,000.00 2,855,840.00 2,970,000.00     2,970,000 
   รวมงบเงินอุดหนุน 2,936,000.00 2,898,000.00 2,855,840.00 2,970,000.00     2,970,000 
   รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,395,477.76 4,593,352.00 4,665,067.40 6,185,106.00     6,102,600 
   รวมแผนงานการศึกษา 4,721,185.76 6,539,317.92 6,845,808.47 9,510,126.00     9,646,200 
   แผนงานสาธารณสุข               
   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
     งบด าเนินงาน               
     ค่าใช้สอย               
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 1,840.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
         รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 60 % 40,000 
   

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ               

   

      
โครงการฝีกอบรมให๎ความรู๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

   

      
โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต๎นทาง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

   

      
โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการควบคุมปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าและคุมก าหนดสุนัขและแมว 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000 
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โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 

20,000 

         โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า 0.00 0.00 15,462.00 0.00 0 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 1,840.00 0.00 15,462.00 115,000.00     120,000 
     ค่าวัสดุ               
       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 42,000.00 0.00 0.00 25,000.00 20 % 30,000 
   รวมค่าวัสดุ 42,000.00 0.00 0.00 25,000.00     30,000 
   รวมงบด าเนินงาน 43,840.00 0.00 15,462.00 140,000.00     150,000 
     งบลงทุน               
     ค่าครุภัณฑ ์               
       ครุภัณฑ์การเกษตร               
         เครื่องพํนหมอกควัน 58,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 59,000 
   รวมค่าครุภัณฑ์ 58,000.00 0.00 0.00 0.00     59,000 
   รวมงบลงทุน 58,000.00 0.00 0.00 0.00     59,000 
     งบเงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุน               
       เงินอุดหนุนเอกชน 67,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
         เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0 % 180,000 
   รวมเงินอุดหนุน 67,500.00 0.00 0.00 180,000.00     180,000 
   รวมงบเงินอุดหนุน 67,500.00 0.00 0.00 180,000.00     180,000 
   รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 169,340.00 0.00 15,462.00 320,000.00     389,000 
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รวมแผนงานสาธารณสุข 169,340.00 0.00 15,462.00 320,000.00     389,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน               
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
     งบบุคลากร               
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
       เงินเดือนพนักงาน 540,220.00 577,560.00 609,600.00 651,180.00 5.56 % 687,360 
       เงินประจ าต าแหนํง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
       คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 1,069,699.00 1,207,880.00 1,300,860.00 1,340,560.00 4.02 % 1,394,400 
       เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 141,236.00 148,760.00 131,540.00 106,020.00 0 % 106,020 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,793,155.00 1,976,200.00 2,084,000.00 2,139,760.00     2,229,780 
   รวมงบบุคลากร 1,793,155.00 1,976,200.00 2,084,000.00 2,139,760.00     2,229,780 
     งบด าเนินงาน               
     ค่าตอบแทน               
   

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 17,900.00 14,750.00 0.00 38,730.00 390.58 % 190,000 

       คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
       เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 9,082.00 7,480.00 7,229.00 11,000.00 0 % 11,000 
   รวมค่าตอบแทน 26,982.00 22,230.00 7,229.00 59,730.00     211,000 
     ค่าใช้สอย               
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ               
         คําจ๎างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 30,000 
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คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. 0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 

0 

         คําเชําสระน้ า 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
       รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0 % 9,000 
   

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ               

         คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 18,230.00 44,364.00 47,374.00 50,000.00 0 % 50,000 
       คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0.00 0.00 2,800.00 123,000.00 -59.35 % 50,000 
   รวมค่าใช้สอย 18,230.00 44,364.00 50,174.00 350,000.00     189,000 
     ค่าวัสดุ               
       วัสดุส านักงาน 18,602.77 14,647.87 17,489.31 30,000.00 0 % 30,000 
       วัสดุงานบ๎านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 20,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,275.00 38,310.00 9,780.00 37,800.00 5.82 % 40,000 
       วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
   รวมค่าวัสดุ 47,877.77 52,957.87 27,269.31 102,800.00     100,000 
     ค่าสาธารณูปโภค               
       คําบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 3,000.00     3,000 
   รวมงบด าเนินงาน 93,089.77 119,551.87 84,672.31 515,530.00     503,000 
     งบลงทุน               
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  ค่าครุภัณฑ ์               
       ครุภัณฑ์การเกษตร               
         เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ               
         กล๎องถํายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,300 
       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
         เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0 
         เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
         เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 7,100.00 -100 % 0 
   รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 9,000.00 0.00 58,100.00     19,300 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
       คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค               
         โครงการขยายเขตประปาซอยทําเรือ หมูํที่ 6 0.00 88,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
         โครงการขยายเขตประปาซอยบ๎านนายไสว หมูํที่ 6 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
   

      
โครงการขยายเขตประปาบริเวณสายหัวหิน - พรุจูด หมูํที ่
2  0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 186,000.00 0.00 0.00     0 
   รวมงบลงทุน 0.00 195,000.00 0.00 58,100.00     19,300 
   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,886,244.77 2,290,751.87 2,168,672.31 2,713,390.00     2,752,080 
   งานไฟฟ้าถนน               
     งบด าเนินงาน               
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  ค่าใช้สอย               
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 149,801.00 120,183.50 188,100.00 0.00 0 % 0 
         คําจ๎างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญ๎า/ตัดต๎นไม๎กิ่งไม๎ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 20 % 120,000 
         คําจ๎างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 40,000 
         คําใช๎จํายในการจัดท าแนวเขตการปกครอง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
         คําใช๎จํายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
         คําธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
       คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 900,924.74 733,460.00 243,730.00 710,000.00 -15.43 % 600,470 
   รวมค่าใช้สอย 1,050,725.74 853,643.50 431,830.00 890,000.00     810,470 
     ค่าวัสดุ               
       วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 133,108.00 109,610.00 60,191.10 200,243.00 -50.06 % 100,000 
       วัสดุกํอสร๎าง 45,000.00 84,295.00 49,500.00 50,000.00 0 % 50,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนสํง 21,540.00 0.00 0.00 143,000.00 -86.01 % 15,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 108,565.60 44,309.00 137,331.84 100,000.00 20 % 100,000 
       วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 
       วัสดุอื่น 25,000.00 0.00 2,760.00 30,000.00 -50 % 5,000 
   รวมค่าวัสดุ 333,213.60 238,214.00 249,782.94 523,243.00     310,000 
   รวมงบด าเนินงาน 1,383,939.34 1,091,857.50 681,612.94 1,413,243.00     1,120,470 
     งบลงทุน               
     ค่าครุภัณฑ ์               
       ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ               
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      โคมไฟถนน 0.00 0.00 0.00 67,500.00 -100 % 0 
         ตู๎คอนซูเมอร์มีกันดูดพร๎อมเมน 0.00 0.00 0.00 2,200.00 -100 % 0 
   รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 69,700.00     0 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
       คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค               
   

      

โครงการกํอสร๎างงานปรับปรุงถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ
ตลอดสายพร๎อมเกรดบดอัดเรียบ ถนนสายน้ าผุ - นาตีน 
หมูํ 4 470,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

   

      
โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหลังอ าเภอ-ไรํออก (ตอน 4) หมูํที่ 1-หมูํที่ 5 0.00 0.00 0.00 891,500.00 -100 % 0 

   

      
โครงการกํอสร๎างปรับปรุงถมดินลูกรัง/หินผุ ถนนสายวง
แหวนตะวันออก หมูํที่ 9  140,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

   

      

โครงการขยายเขตประปา ทํอ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น
คุณภาพ 8.5) ชนิดบานหัว ยาว 510.00 เมตร หมูํที่ 5 สาย
ไรํออก-พรุดินนา 0.00 55,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

   

      

โครงการขยายเขตประปา ทํอ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น
คุณภาพ 8.5) ชนิดบานหัว ยาว 844.00 เมตร หมูํที่ 7 สาย
ทุํงโพธิ์-บ๎านใหมํ   0.00 95,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

   

      
โครงการขยายเขตประปา ทํอ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น
คุณภาพ 8.5) ยาว 568.00 เมตร หมูํที่ 1 สายปุาสาคู 0.00 61,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

         เงินชดเชยคํางานกํอสร๎างสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K) 0.00 0.00 0.00 32,500.00 53.85 % 50,000 
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คําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง             

  

   

      
คําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 610,000.00 212,000.00 0.00 974,000.00     100,000 
   รวมงบลงทุน 610,000.00 212,000.00 0.00 1,043,700.00     100,000 
     งบรายจ่ายอ่ืน               
     รายจ่ายอ่ืน               
       รายจํายอื่น 0.00 9,020.00 0.00 0.00 0 % 0 
   

      
คําใช๎จํายส าหรับคําจ๎างที่ปรึกษาวิจัยประเมินผลพัฒนาแบบ
ผังเมือง ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมตํางๆ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

   รวมรายจ่ายอ่ืน 0.00 9,020.00 0.00 20,000.00     10,000 
   รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 9,020.00 0.00 20,000.00     10,000 
     งบเงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุน               
       เงินอุดหนุนสํวนราชการ 731,040.44 525,750.36 237,328.03 0.00 0 % 0 
         โครงการขยายเขตประปาสายดุหุน-ทุํงข้ีเหล็ก หมูํที่ 3 0.00 0.00 0.00 58,484.00 -100 % 0 
         โครงการขยายเขตประปาสายดุหุน-ปากคลอง หมูํที่ 3 0.00 0.00 0.00 117,129.00 -100 % 0 
         โครงการขยายเขตประปาสายทุํงคลองสน หมูํที่ 2 0.00 0.00 0.00 41,213.00 -100 % 0 
   รวมเงินอุดหนุน 731,040.44 525,750.36 237,328.03 216,826.00     0 
   รวมงบเงินอุดหนุน 731,040.44 525,750.36 237,328.03 216,826.00     0 
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รวมงานไฟฟ้าถนน 2,724,979.78 1,838,627.86 918,940.97 2,693,769.00     1,230,470 
   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               
     งบด าเนินงาน               
     ค่าใช้สอย               
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 0.00 87,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
         คําจ๎างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0 % 108,000 
   

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ               

   

      
โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต๎นทาง 0.00 6,577.00 0.00 0.00 0 % 0 

   รวมค่าใช้สอย 0.00 93,577.00 0.00 108,000.00     108,000 
   รวมงบด าเนินงาน 0.00 93,577.00 0.00 108,000.00     108,000 
   รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 93,577.00 0.00 108,000.00     108,000 
   รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,611,224.55 4,222,956.73 3,087,613.28 5,515,159.00     4,090,550 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
     งบด าเนินงาน               
     ค่าใช้สอย               
   

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ               

         คําใช๎จํายตําง ๆ 61,727.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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      คําใช๎จํายตํางๆ 0.00 67,360.00 0.00 0.00 0 % 0 
   

      
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
ฯลฯ 9,132.00 0.00 56,100.00 0.00 0 % 0 

   

      
คําใช๎จํายในการตัดกิจกรรม จดัฝึกอบรม ประชุม สัมนา 
ฯลฯ 0.00 41,084.00 0.00 0.00 0 % 0 

         โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
   

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000 

         โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
         โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแกํประชาชน 0.00 0.00 11,410.00 0.00 0 % 0 
         โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแกํประชาชนต าบลบํอหิน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
         โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลบํอหิน 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000 
         โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบํอหิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
   

      
โครงการสํงเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบํอ
หิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

   

      
โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงแบบโฮมสเตย์ต าบลบํอ
หิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

   

      
โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ๎าหน๎าที่ อบต.บํอ
หิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

   

      

โครงการสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
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      โครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 
   รวมค่าใช้สอย 70,859.00 108,444.00 67,510.00 300,000.00     270,000 
   รวมงบด าเนินงาน 70,859.00 108,444.00 67,510.00 300,000.00     270,000 
   รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 70,859.00 108,444.00 67,510.00 300,000.00     270,000 
   รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,859.00 108,444.00 67,510.00 300,000.00     270,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
   งานกีฬาและนันทนาการ               
     งบด าเนินงาน               
     ค่าใช้สอย               
   

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ               

   

      
โครงการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน 123,058.00 254,303.00 336,938.00 450,000.00 -11.11 % 400,000 

         โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมูํบ๎าน 0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0 
         โครงการจัดสํงทีมนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกับหนํวยงานอื่น 20,563.00 15,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
         โครงการจัดสํงทีมนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
         โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให๎แกํหมูํบ๎าน 0.00 0.00 48,876.00 0.00 0 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 143,621.00 270,103.00 385,814.00 535,000.00     420,000 
     ค่าวัสดุ               
       วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
   รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00     0 
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รวมงบด าเนินงาน 143,621.00 270,103.00 385,814.00 545,000.00     420,000 
   รวมงานกีฬาและนันทนาการ 143,621.00 270,103.00 385,814.00 545,000.00     420,000 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
     งบด าเนินงาน               
     ค่าใช้สอย               
   

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายหมวดอ่ืนๆ               

         โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2558 55,999.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
         โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2559 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
         โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 0.00 0.00 0.00 98,000.00 -100 % 0 
         โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000 
   รวมค่าใช้สอย 114,209.00 6,000.00 0.00 98,000.00     70,000 
   รวมงบด าเนินงาน 114,209.00 6,000.00 0.00 98,000.00     70,000 
     งบเงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุน               
       เงินอุดหนุนเอกชน 110,000.00 110,000.00 109,000.00 0.00 0 % 0 
   

      
เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมบ๎านดุหุน หมูํที่ 3 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000 

   

      
เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมบ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 
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เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมบ๎านปากคลอง หมูํที่ 9 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0 % 

24,000 

   รวมเงินอุดหนุน 110,000.00 110,000.00 109,000.00 109,000.00     109,000 
   รวมงบเงินอุดหนุน 110,000.00 110,000.00 109,000.00 109,000.00     109,000 
   รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 224,209.00 116,000.00 109,000.00 207,000.00     179,000 
   รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 367,830.00 386,103.00 494,814.00 752,000.00     599,000 
   แผนงานการพาณิชย์               
   งานกิจการประปา               
     งบด าเนินงาน               
     ค่าใช้สอย               
       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ               
         คําจ๎างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000 
   

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

   รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000.00     60,000 
     ค่าวัสดุ               
       วัสดุกํอสร๎าง 122,003.80 165,790.00 163,469.80 150,000.00 0 % 150,000 
       วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000 
   รวมค่าวัสดุ 122,003.80 165,790.00 163,469.80 170,000.00     200,000 
     ค่าสาธารณูปโภค               
       คําไฟฟูา 811,974.55 909,969.31 944,349.37 1,030,000.00 16.5 % 1,200,000 
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รวมค่าสาธารณูปโภค 811,974.55 909,969.31 944,349.37 1,030,000.00     1,200,000 
   รวมงบด าเนินงาน 933,978.35 1,075,759.31 1,107,819.17 1,250,000.00     1,460,000 
     งบลงทุน               
     ค่าครุภัณฑ ์               
   

    ครุภัณฑ์การเกษตร               
         (1) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง 9,850.00 0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000 
   

      (10) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 10 ใบพัด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,188 
         (11) ไดโวํ 2 นิ้ว ขนาด 2 แรงม๎า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,013 
         (12) ไดโวํ 1.5 นิ้ว ขนาด 1.5 แรงม๎า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,704 
         (13) ปั๊มหอยโขํงหน๎าแปลน SAER 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,172 
         (2) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 103,560.00 0.00 32,950.00 103,560.00 7.02 % 110,828 
         (3) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 51,400.00 0.00 0.00 51,800.00 7.95 % 55,916 
         (4) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0.00 0.00 0.00 42,820.00 14.7 % 49,116 
         (5) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 197,250.00 0.00 164,750.00 296,550.00 7.02 % 317,367 
         (6) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 14,500.00 0.00 0.00 28,248.00 7 % 30,224 
         (7) ตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโขํง 0.00 0.00 0.00 17,654.00 -15.03 % 15,000 
   

      
(8) ต๎ู 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 2 แรงม๎า 0.00 0.00 0.00 90,676.00 -60.3 % 36,000 

         (8) ตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า  (ซัมเมอร์ส) 0.00 0.00 14,800.00 0.00 0 % 0 
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(9) ต๎ู 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรงม๎า 0.00 0.00 0.00 37,780.00 -20.59 % 

30,000 

   

      
คําซํอมแซมและบ ารุงรักษาโครงสร๎างของครุภัณฑ์ ขนาด
ใหญ ํ 0.00 0.00 112,000.00 0.00 0 % 0 

         เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม๎า 0.00 98,850.00 0.00 0.00 0 % 0 
   

      
บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) ขนาด 1.5 
แรงม๎า 0.00 0.00 0.00 6,046.00 100 % 12,092 

   

      
บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) ขนาด 2 
แรงมา๎ 0.00 0.00 0.00 14,610.00 0 % 14,610 

   

      
ใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 14 ใบพัด 
1.5 แรงม๎า จ านวน 1 ตัว 12,594.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 389,154.00 98,850.00 324,500.00 711,744.00     779,230 
   รวมงบลงทุน 389,154.00 98,850.00 324,500.00 711,744.00     779,230 
   รวมงานกิจการประปา 1,323,132.35 1,174,609.31 1,432,319.17 1,961,744.00     2,239,230 
   รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,323,132.35 1,174,609.31 1,432,319.17 1,961,744.00     2,239,230 
   แผนงานงบกลาง               
   งบกลาง               
     งบกลาง               
     งบกลาง               
       คําช าระหนี้เงินต๎น 0.00 0.00 375,123.50 0.00 0 % 0 
       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 126,282.00 136,797.00 143,811.00 180,000.00 0 % 180,000 
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    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
       เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 0.00 6,174,900.00 6,477,000.00 7,396,800.00 3.54 % 7,658,400 
       เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 1,921,600.00 2,092,000.00 2,304,000.00 25 % 2,880,000 
       เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 79,500.00 84,000.00 84,000.00 108,000.00 -11.11 % 96,000 
       ส ารองจําย 43,102.50 12,868.00 64,900.84 200,000.00 -53.75 % 92,500 
       รายจํายตามข๎อผูกพัน 247,535.00 196,824.00 159,000.00 0.00 0 % 0 
         เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บํอหิน 0.00 0.00 0.00 129,000.00 0 % 129,000 
   

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
(กบท.) 166,249.00 172,971.00 184,892.00 197,237.00 14.33 % 225,500 

   รวมงบกลาง 662,668.50 8,699,960.00 9,580,727.34 10,525,037.00     11,271,400 
   รวมงบกลาง 662,668.50 8,699,960.00 9,580,727.34 10,525,037.00     11,271,400 
   รวมงบกลาง 662,668.50 8,699,960.00 9,580,727.34 10,525,037.00     11,271,400 
   รวมแผนงานงบกลาง 662,668.50 8,699,960.00 9,580,727.34 10,525,037.00     11,271,400 
   รวมทุกแผนงาน 20,337,702.54 29,635,033.66 30,023,885.70 41,500,000.00     46,475,600 
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 
    ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,475,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
  

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

งานบริหารทั่วไป  รวม 8,913,520 บาท 
 งบบุคลากร  รวม 6,137,320 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท 
   1) เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํนายก/รองนายก ได๎แกํ 

    (1) เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท ตั้งจํายไว๎  
12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 
    (2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จ านวน  
2 อัตรา ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ.2554 แก๎ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  

   

   2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงให๎แกํนายก/รองนายก  ได๎แกํ 

    (1) เงินประจ าต าแหนํงนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท ตั้งจํายไว๎ 
12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
    (2) เงินประจ าต าแหนํงรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท จ านวน 
2 อัตรา เป็นเงิน 1,760 บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ.2554 แก๎ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

  
 
 
 
 
 
 

 

   3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จ านวน 42,120 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษให๎แกํนายก/รองนายก อบต. ได๎แกํ 

    (1) เงินคําตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
    (2) เงินคําตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท 
จ านวน 2 อัตรา ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
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    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ.2554 แก๎ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

   4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

จ านวน 86,400 บาท 

        เพ่ือเบิกจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนให๎กับเลขานุการนายก อบต.  
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ.2554 แก๎ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

   

   5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 1,713,600 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํสมาชิกสภา อบต.  

    (1) เงินคําตอบแทนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท  
ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท 
    (2) เงินคําตอบแทนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180 บาท  
ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 
    (3) เงินคําตอบแทนสมาชิกสภา อบต. อัตราเดือน 7,200 บาท จ านวน  
16 อัตรา ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 1,382,400 บาท 
    (4) เงินคําตอบแทนเลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท  
ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ.2554 แก๎ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,739,000 บาท 
   1) เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,700,840 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานสํวน

ต าบลในส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน จ านวน 
8 อัตรา ได๎แกํ 
    (1) เงินเดือนปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน๎าส านักปลัด นักทรัพยากร
บุคคล นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ๎าพนักงานธุรการ 
เจ๎าพนักงานสาธารณสุข    
    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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   2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 7,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิ์ที่

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต. ก าหนดของพนักงานสํวน
ต าบลในส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน  
    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   

   3) เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 168,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 

    (1) เงินประจ าต าแหนํงปลัด อบต. อัตราเดือนละ 7,000 บาท ตั้งจํายไว๎ 
12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท  
    (2) เงินประจ าต าแหนํงรองปลัด อบต. อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
    (3) เงินประจ าต าแหนํง หัวหน๎าส านักปลัด อบต. อัตราเดือนละ 3,500 
บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) และตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   

   4) เงินค่าตอบแทนพิเศษ   จ านวน 84,000 บาท 
        เ พ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษต าแหนํงผู๎บริหารงานท๎องถิ่น

ระดับกลาง (ปลัด อบต.) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน 
เป็นเงิน 84,000 บาท ตามสิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมายและหนังสือสั่งการหรือ 
ก.อบต.  
    ก าหนดไว๎ ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การให๎ข๎ าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ได๎ รั บ เ งินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน การก าหนดให๎ข๎าราชการการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึ้น
ไป ได๎รับเงินเดือนคําตอบแทนเป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํง 
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัด
ตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
31) ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

   

   5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 731,160 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือน/เงินปรับปรุงคําตอบแทนของ

พนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน ตามแผน
อัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง และตามสิทธิที่ระเบียบ          
ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.ก าหนด ที่สังกัดในส านักงานปลัด
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องค์การบริหารสํวนต าบล ดังนี้ 
    (1) คําจ๎างพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ได๎แกํ ผู๎ชํวย
นักพัฒนาชุมชน ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ  
    (2) คําจ๎างพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ได๎แกํ คนงานทั่วไป นักการ
ภารโรง  
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัดตรัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่2)   

   6) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน 48,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและ

พนักงานจ๎างทั่วไป และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข๎อกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง
และการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  
    เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลังและเป็นไป
ตามหนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวนคําใช๎จํายด๎านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ อปท.   

   

 งบด าเนินงาน  รวม 2,519,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน  รวม 537,000 บาท 
   1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น  
จ านวน 329,000 บาท 

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท                           
    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการคําตอบแทนผู๎รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ๎าง คําตอบแทนในการส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลพ้ืนฐานของ 
อบต. คําตอบแทนผู๎มาชํวยราชการ คําเบี้ยประชุม เชํน  คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกคําตอบแทนคณะกรรมการที่แตํงตั้งตาม
กฎหมายและสิทธิได๎รับคําตอบแทนตามระเบียบ เงินรางวัล เงินท าขวัญ 
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว  
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
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    เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 299,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให๎กับ
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปของ
องค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น
ให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
380 ลงวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

   

   2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ

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

   

   3) ค่าเช่าบ้าน  จ านวน 168,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อ คําช าระเงินกู๎กรณีปลูกสร๎างบ๎าน

ส าหรับพนักงานสํวนต าบล ผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562   
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   4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํผู๎บริหาร พนักงานสํวน

ต าบล/ผู๎มีสิทธิตามระเบียบ เป็นไปตาม  
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 302 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว 2495  
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  

   

  หมวดค่าใช้สอย  รวม 1,625,000 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 385,000 บาท 
    (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ           

    เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บหนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือ หรือเอกสาร
รูปเลํมอ่ืนใด 

จ านวน 5,000 บาท 

    (2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
เชํน คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ เชํน วารสาร ปฏิทิน ฯลฯ คําจ๎างเหมาท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ คําจ๎างเหมารถแหํประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

จ านวน 80,000 บาท 

    (3) ค่าธรรมเนียม                          
    เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตํางๆ รวมทั้งคําธรรมเนียมปูายยานพาหนะ 
คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดินและคําธรรมเนียมอ่ืนใดที่สามารถ
เบิกจําย 

จ านวน 5,000 บาท 

    (4) ค่าเช่าพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต์และจดทะเบียนเว็บไซต์           
    เพ่ือจํายเป็นคําเชําพ้ืนที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ (Website) เป็นราคาตํอปี 
และคําจดทะเบียนเว็บไซต์ Domain name ราคาตํอปี 

จ านวน 2,000 บาท 

    (5) ค่าจ้างเหมาบริการ 
    เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ ให๎แกํผู๎รับจ๎างเหมาท าการอยํางหนึ่ง 
อยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติมเสริมสร๎างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํน คําจ๎างแรงงานตํางๆ คําจ๎างเหมาพํนหมอกควัน คําจ๎าง
เหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัดปลวก หนู แมลง คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล 
คําจ๎างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่เป็นกิจการตาม
อ านาจหน๎าที่และสามารถเบิกจํายในประเภทรายจํายนี้ได๎  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
 

จ านวน 100,000 บาท 

60 



 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  

    (6) ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท.     
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ 
อปท. เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งาน
รักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข๎อมูล งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 108,000 บาท 

    (7) ค่าเช่าอาคารสถานที่ (ที่ท าการ อบต.ชั่วคราว)                 
    เพ่ือจํายเป็นคําเชําที่.ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลชั่วคราว จ านวน  
12 เดือน จํายเป็นรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท  
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 

จ านวน 60,000 บาท 

    (8) ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน           จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการจัดเก็บและบันทึกข๎อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช๎ใน

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

 

 

 

    (9) ค่าเบี้ยประกัน                          จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําประกันภัยตํางๆ เชํน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถกระเช๎า

ของทางราชการ ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

 

 

 

    (10) ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค าพิพากษา   จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาและคําธรรมเนียม

ตําง ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
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   2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน 50,000 บาท 
    (1) ค่ารับรอง  จ านวน 30,000 บาท 
    ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 15,000 บาท 

    เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน 
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานรวมทั้งเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องในการ
รํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ 
คําพิมพ์เอกสาร คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการด๎วย  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจํายเงินคํารับรอง
และคําเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

   

      ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายฯ        จ านวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย หรือของ อบต. ในโอกาสตํางๆ การประชุม
ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ  เชํน 
คําอาหาร คําเครื่องดื่ม เครื่องใช๎ในการเลี้ยงรับรองและคําบริการอ่ืนๆ  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกจําย  

   

    (2) ค่าพิธีการ  
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีตํางๆ เชํน คําใช๎จํายใน
การจัดงาน คําเครื่องสักการะ พานพุํม พานดอกไม๎ พวงมาลา คําวัสดุอุปกรณ์ 
คําเชําเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๏ะ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําจัดซื้อธงชาติ ธง
เฉลิมพระเกียรติ เสาธง คําปูายประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
ฯลฯ คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออ านวย
ความสะดวกให๎กับประชาชนเพื่อมารํวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตํางๆ  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0807/ว 1284 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจํายคําดอกไม๎เพ่ือมอบให๎บุคคลตํางๆ คํา
พวงมาลา และพานประดับพํุมดอกไม๎ 

จ านวน 20,000 บาท 

   3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น  

จ านวน 1,155,000 บาท 

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 250,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม ประชุม 

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

    (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จ านวน 500,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ กรณีต าแหนํง
ที่วําง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให๎มีการเลือกตั้งใหมํและกรณีอ่ืนๆ) 
เชํน คําใช๎จํายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คําวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คําถําย
เอกสาร คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือ คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุ
เอกสาร คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คําของสมนาคุณ 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คํายานพาหนะ 
คําปูายโครงการ คําปูายประชาสัมพันธ์ คําตอบแทนคณะกรรมการ คําใช๎จําย
อ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น  
พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็น
คําใช๎จํายในการด าเนินการเลือกตั้งท๎องถิ่น 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร หน๎า 187 ล าดับที่ 19) 

   

    (3) ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ตํางๆ ที่ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานราชการ  
   

    (4) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 400,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของผู๎บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสํวน
ต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน และ
หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมฯ เชํน คําตกแตํงสถานที่ คําวัสดุ/อุปกรณ์ คําของสมนาคุณในการดู
งาน คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเชําที่พัก คํายานพาหนะ เป็นต๎น 
และคําใช๎จํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับโครงการที่สามารถเบิกจํายได๎ตามที่ระเบียบ
ก าหนด เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559    
    3) แผนพัฒนาท๎องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมือง การบริหาร หน๎า 185 ล าดับที่ 14 
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   4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 45,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ 

เป็นการจ๎ า ง เหมาทั้ งคํ าสิ่ งของและแรงงาน เชํน รถจักรยานยนต์           
รถยนต์สํวนกลาง ตู๎ โต๏ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารส านักงาน ทรัพย์สินอ่ืนๆ
ของ อบต. ฯลฯ  

 

 

 

  หมวดค่าวัสดุ  รวม 172,000 บาท 
   1) ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ 

สมุดประวัติประจ าตัวข๎าราชการ แบบพิมพ์ แผงกั้นห๎อง แผงบอร์ดประกาศ 
ตรายาง แผํนปูายชื่อส านักงาน/หนํวยงาน แผํนปูายตํางๆ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน          
พระบรมฉายาลักษณ์ เก๎าอ้ีพลาสติกฯลฯ  เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

   2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 5,000 บาท 
        เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไฟฟูาและวิทยุ เชํน ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เทปพัน

สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
ล าโพง หม๎อแปลงไฟฟูา ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ  

  

  

  

   3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 10,000 บาท 
        เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวท่ีเป็นวัสดุคงทนและวัสดุ

สิ้นเปลือง เชํน แปรง ไม๎กวาด น้ ายาล๎างห๎องน้ า ถัง ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม แก๎วน้ า 
จานรอง กระติกน้ าร๎อน ถ๎วยกาแฟ กระติกน้ าแข็ง น้ ายาถูพื้นฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
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   4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เชํน หัวเทียน ล็อคพวงมาลัย 

หม๎อน้ า กรวยจราจร ยางรถยนต์และจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ ล๎อ ฯลฯ 
เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

   5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันก๏าด น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ถําน ฯลฯ เพ่ือใช๎กับรถยนต์สํวนกลาง 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องมืออ่ืนๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบและ
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์จากหนํวยงานอ่ืนที่สนับสนุน ฯลฯ เพ่ือใช๎ใน
กิจการขององค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี ในลักษณะคําใช๎สอยและคํา
สาธารณูปโภค 

  

  

  

   6) ประเภทวัสดุการเกษตร  จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ าและสัตว์ปีก พืชและสัตว์ 

จอบ กระถางต๎นไม๎ ดิน ยาฆําแมลง ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

   7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 2,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําล๎าง อัดขยายภาพ สี พํูกัน ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ 

แผํนซีดี ภาพถํายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตาม  
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    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

   8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําเครื่องแตํงกาย เชํน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท๎า 

รองเท๎าฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

  

  

  

   9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน เมาส์ แผํนดิสก์ แปูนพิมพ์ 

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

  

  

  

   10) ประเภทวัสดุอื่น  จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอ่ืนที่ไมํเข๎าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดแตํมี

ความจ าเป็นต๎องใช๎ เชํน ชั้นวางรองเท๎า ตู๎พลาสติก กลํองพลาสติก ลิ้นชัก
พลาสติก วัสดุอ่ืนๆ อุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
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  หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม 185,000 บาท 
   1) ประเภทค่าไฟฟ้า  จ านวน 120,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาส าหรับอาคารที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลบํอ

หินและอาคารตํางๆ ที่อยูํในการดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบลหรือ
ทรัพย์สินของ อบต. เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น     

  

  

  

   2) ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาส าหรับอาคารที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบล 

และอาคารตํางๆ ที่อยูํในการดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบลหรือทรัพย์สิน
ของ อบต.  
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น     

  

  

  

   3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์พ้ืนฐาน คําโทรศัพท์เคลื่อนที่ คําเชําเครื่องเสียง 

คําเชําหมายเลขโทรศัพท์ คําบ ารุงรักษา ฯลฯ เป็นไปตาม   
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น     

  

  

  

   4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดสํงไปรษณีย์ คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร คํา

ไปรษณีย์ลงทะเบียน คําธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นไปตาม   
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิน่ 

  

  

  

   5 ) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชํน คําโทรภาพ (โทรสาร) 

คําเทเลกซ์ คําวิทยุติดตามตัว คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผํานดาวเทียม 
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และคํา
สื่อสารอ่ืนๆ เชํน คําเคเบิ้ลทีวี คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม เป็นต๎น และให๎
หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําว และคําใช๎จํายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช๎บริการ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    
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 งบลงทุน รวม 212,200 บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์  รวม 212,200 บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 136,500 บาท 
    1) เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องถํายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 

20 แผํนตํอนาที คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า 
    2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
    3) เป็นระบบกระดาษธรรมด า ชนิดหมึกผง ยํอ-ขยายได๎ 
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

 

 

 

    2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารส านักงาน  จ านวน 11,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ราคาตู๎ละ 

5,500 บาท จ านวน 2 ตู๎ เป็นเงิน 11,000 บาท (ใบเสนอราคาท๎องตลาด) 
 

 
 

    3) เก้าอ้ีอเนกประสงค์  จ านวน 25,500 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีอเนกประสงค์ ผ๎าหนังโครงขาเหล็กชุบ

โครเมี่ยม ขนาด 432W x 550D x 905H mm. ราคาตัวละ 850 บาท 
จ านวน 30 ตัว เป็นเงิน 25,500 บาท (ใบเสนอราคาท๎องตลาด) 

 
 

 

   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 30,000 บาท 
    เครื่องขยายเสียง จ านวน 30,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องขยายเสียง (Power amp) ขนาด 

150 วัตต์ พร๎อมล าโพง สเปคเครื่องเสียงมีขาตั้ง พร๎อมแอมป์ 2 ตัว มี
ไมโครโฟน 2 ชุด คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
    1) เป็นเครื่องขยายเสียงสเตอริโอ 
    2) ก าลังไมํต่ ากวํา 150 watt RMS (75+75) ที่โหลด 8 โอห์ม 
    3) มี Input Line (stereo)  ไมํต่ ากวํา 2 จุด 
    4) มีระบบปูองกันล าโพงแบบอีเลคทรอนิกส์ หรือดีกวํา 
    5) มี Output Impedance 4 โอห์ม หรือ 8 โอห์ม 
    6) ล าโพงตู๎แบบ full range ขนาดไมํต่ ากวํา 10 นิ้ว จ านวน 2 ตัว ก าลัง
ขับอยํางน๎อย 75 watt RMS มียํานความถี่ระหวําง 50 Hz ถึง 15 kHz ความ
ท๎านตาน 8 โอห์ม ติดตั้งแบบขาตั้งเฉพาะ (ใบเสนอราคาท๎องตลาด) 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน๎า 200 
ล าดับที่ 46 

 

 

 

   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 45,700 บาท 
    1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 30,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2 (จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
    - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หนํวย 
    - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory 
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รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 12 MB 
    - มีหนํวยประมวลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่งหรือ
ดีกวํา ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจ า
ขนาดไมํน๎อยกวํา 2GB หรือ 
    2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2GB หรือ 
    3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2GB 
    - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํามีขนาดไมํน๎อยกวํา 
8 GB 
    - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูลชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 2 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 240 GB จ านวน 
1 หนํวย 
    - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
    - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
    - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวําไมํน๎อยกวํา 3 ชํอง  
    - มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ล าดับที่ 9) 

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

จ านวน 15,000 บาท 

        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน๎า/นาที) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 38 หน๎าตํอนาที 
(ppm)  
    - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎ 
    - มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 128 MB 
    - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อย
กวํา 1 ชํอง 
    - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง หรือสามารถใช๎
งานผํานเครือขํายไร๎สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได๎ 
    - มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 250 แผํน 
    - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ล าดับที่ 46) 
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    3) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 700 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้ออุปกรณ์อํานบัตรแบบอเนกแบบประสงค์

สามารถ (Smart Card Reader) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - สามารถอํานและเขียนข๎อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ๎
    - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา 4.8 MHz 
    - สามารถใช๎งานผํานชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB ได๎ 
    - สามารถใช๎กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ที่ใช๎แรงดันไฟฟูา
ขนาด 5V, 3V, 1.8V ได๎เป็นอยํางน๎อย 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ล าดับที่ 58) 

 

 

 

 งบรายจ่ายอ่ืน  รวม 25,000 บาท 
  หมวดรายจ่ายอ่ืน  รวม 25,000 บาท 
   ประเภทรายจ่ายอ่ืน จ านวน 25,000 บาท 
    ค่าส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  จ านวน 25,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตํอผลการ

ท างานของ อบต. เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์การบริหาร
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

 
 

 

 งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,000 บาท 
    โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
จ านวน 20,000 บาท 

        อุดหนุนให๎กับเทศบาลต าบลควนกุน เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎อ งถิ่น    
เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพ่ือชํวยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร หน๎า 182 ล าดับที่ 7 

 

 

 

งานบริหารงานคลัง  รวม 3,371,700 บาท 
 งบบุคลากร  รวม 2,529,900 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 2,529,900 บาท 
   1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จ านวน 1,500,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให๎แกํ

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

   2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  จ านวน 50,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงานสํวนต าบลและเงินเพ่ิม

อ่ืนๆ  
    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  

  

  

   3) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 42,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการ/หัวหน๎าสํวน

ราชการที่มีฐานะเป็นกองตามสิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมายและหนังสือสั่งการ
หรือ ก.อบต.ก าหนด เป็นไปตาม 
    1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
    2) หนังสือส านักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  

  

  

   4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า  จ านวน 237,900 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างและเงินปรับปรุงคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจ า

ต าแหนํงเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี  
    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  

  

  

   5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 600,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามสิทธิที่ระเบียบ 

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

  

  

  

   6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน 100,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นเงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงานจ๎างและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ  

    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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 งบด าเนินงาน  รวม 775,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน  รวม 330,000 บาท 
   1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 280,000 บาท 

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการคําตอบแทนผู๎รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ๎าง คําตอบแทนในการส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลพ้ืนฐานของ 
อบต. คําตอบแทนผู๎มาชํวยราชการ คําเบี้ยประชุม เชํน  คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกคําตอบแทนคณะกรรมการที่แตํงตั้งตาม
กฎหมายและสิทธิได๎รับคําตอบแทนตามระเบียบ เงินรางวัล เงินท าขวัญ 
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

   

    เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 180,000 บาท 
    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให๎กับพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิน่ พ.ศ.2558  
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    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

   2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  จ านวน 10,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน

สํวนต าบล พนักงานจ๎างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
รวมถึงบุคคลที่ได๎รับค าสั่งแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ตามค าสั่งของ อบต. ที่มีสิทธิ
ได๎รับตามระเบียบฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

 

 

 

   3) ประเภทค่าเช่าบ้าน  จ านวน 20,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อ คําช าระเงินกู๎กรณีปลูกสร๎าง

บ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบล ผู๎มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2548   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559  
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน
ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

  

  

  

   4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 20,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํผู๎บริหารพนักงาน

สํวนต าบล/ผู๎มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นไปตาม 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 302 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว 2495  
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่  9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  
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  หมวดค่าใช้สอย  รวม 320,000 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 150,000 บาท 
    (1) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์  

    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ 
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ เชํน วารสาร ปฏิทิน คําจ๎าง
เหมาท าปูายประชาสัมพันธ์ คําจ๎างเหมารถแหํประชาสัมพันธ์ คําใช๎จําย
ส าหรับเว็บไซต์ขององค์การบริหารสํวนต าบล ฯลฯ 

จ านวน 20,000 บาท 

    (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 
    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 
    - คํารับวารสาร คูํมือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ส านักงานและหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
    - คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ คําเย็บหนังสือ 
เข๎าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
    - คําติดตั้งโทรศัพท์ 
    - คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ 
    - คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชํน แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ เป็นต๎น 
    - คําธรรมเนียมตํางๆ เชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา คําธรรมเนียมส ารวจ
และออกแบบไฟฟูา ประปา คําธรรมเนียมตํางๆ เป็นต๎น 
    - คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยรถยนต์
สํวนกลาง รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์หรือทรัพย์อ่ืน 
    - คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
    - คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัดปลวก หนู แมลง 
คําจ๎างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ คําจ๎างเหมาติดตั้ง
อุปกรณ์ห๎องน้ า อํางล๎างหน๎า โถปัสสาวะ เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

    (3) ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท.  
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ 
อปท. เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งาน
รักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข๎อมูล งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

จ านวน 120,000 บาท 
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   2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น  

จ านวน 150,000 บาท 

    (1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  

จ านวน 100,000 บาท 

        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายคําใช๎จํายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข๎อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือน าไปใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร หน๎า 181 ล าดับที่ 21 

  

  

  

    (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 50,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพือ่จํายส าหรับเป็นคําธรรมเนียมลงทะเบียน และคําลงทะเบียน

ตํางๆ คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะเดินทาง คําเชําที่พัก และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า
และพนักงานจ๎าง เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 

  

  

  

   3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 20,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินที่เป็นลักษณะการ

จ๎างโดยผู๎รับจ๎างเป็นผู๎ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เอง เชํน รถจักรยานยนต์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู๎ โต๏ะ ฯลฯ 

  
  

  

  หมวดค่าวัสดุ  รวม 90,000 บาท 
   1) ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน 40,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน แบบพิมพ์ กระดาษ 

แฟูม เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง แผํนปูายตํางๆ สมุดบัญชี ฯลฯ เป็นไป
ตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัด เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

   2) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 5,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามัน

เบนซิน น้ ามันเครื่อง รถยนต์สํวนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลอื่นๆ  
ที่อยูํในความรับผิดชอบและเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์จากหนํวยงาน
อ่ืนที่สนับสนุน ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของ อบต. เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
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รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายต าม
งบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี ในลักษณะคําใช๎สอยและคํา
สาธารณูปโภค 

   3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 40,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล 

เมาส์ แปูนพิมพ์ แผํนดิสเก็ต หมึกเครื่องพิมพ์ หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุดไมํเกิน 20,000 
บาท เป็นต๎น เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

   4) ประเภทวัสดุอ่ืน  จ านวน 5,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภท

ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

  หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม 35,000 บาท 
   1) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน 15,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดสํงไปรษณีย์ คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียา

กร คําเชําตู๎ไปรษณีย์ คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ GFMIS ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
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   2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน 20,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําบริการเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ต คําเชํา

พ้ืนที่เซิร์ฟเวอร์ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  

  

  

 งบลงทุน  รวม 66,800 บาท 
  หมวดครุภัณฑ์ รวม 66,800 บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รวม 7,600 บาท 
    เก้าอ้ีส านักงาน                          จ านวน 7,600 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน ขนาด 57 x 58 x 90-102 

CM จ านวน 4 ตัว (ใบเสนอราคาท๎องตลาด) 
 

 
 

   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รวม 59,200 บาท 
    1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1            จ านวน 22,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถใน การประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หนํวย  
    - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB  
    - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง 
หรือดีกวํา ดังนี้  
    1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนํวยความจ า 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  
    2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
    3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB   
    - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 
4 GB  
    - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 120 GB จ านวน 
1 หนํวย  
    - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย  
    - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวํา จ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
    - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา 3 
ชํอง  
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    - มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 ล าดับที่ 8 

    2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น            จ านวน 22,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครํสั้น 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีจ านวนหัวพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 24 เข็ม  
    - มีความกว๎างในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 80 คอลัมน์(Column)  
    - มีความเร็วขณะพิมพ์รํางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตํอนิ้วได๎ไมํน๎อย
กวํา 400 ตัวอักษรตํอวินาที  
    - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไมํน๎อยกวํา 
360x360 dpi  
    - มีหนํวยความจ าแบบ Input Buffer ไมํน๎อยกวํา 128 KB  
    - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวํา 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 ล าดับที่ 40 

 

 

 

    3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ ขนาด A3                  จ านวน 6,300 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ

กระดาษขนาด A3 คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - ใช๎เทคโนโลยีแบบพํนหมึก (Inkjet)  
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 
30 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 10.2 ภาพตํอนาที (ipm)  
    - มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 17 
หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 8.1 ภาพตํอนาที (ipm)  
    - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อย
กวํา 1 ชํอง  
    - มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน  
    - สามารถใช๎ได๎กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 ล าดับที่ 43 

 

 

 

    4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 1  
(28 หน้า/นาที)                          

จ านวน 8,900 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด Network 
แบบที1่ (28 หน๎า/นาที) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200 x 1,200 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 28 หน๎าตํอนาที 
(ppm)  
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    - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได ๎ 
    - มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 128 MB  
    - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อย
กวํา 1 ชํอง  
    - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อย กวํา 1 ชํอง หรือสามารถใช๎งานผําน
เครือขํายไร๎สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ๎ 
    - มีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 250 แผํน  
    - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 ล าดับที่ 45 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม 5,685,000 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม 185,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม 135,000 บาท 
   1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 5,000 บาท 
    ค่าจ้างเหมาบริการ 

    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 
     - คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ คําเย็บหนังสือ 
เข๎าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
     - คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชํน แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ เป็นต๎น 
    - คําเชําทรัพย์สินตํางๆ ฯลฯ 
    - คําธรรมเนียมตํางๆ 
    - คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน เชํน คําเบี้ยประกันภัยรถยนต์สํวนกลาง 
รถดับเพลิง เป็นต๎น 
    - คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
    - คําโฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ เชํน จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
สิ่งพิมพ์ตํางๆ เป็นต๎น 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  

จ านวน 120,000 บาท 

    (1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์ ประจ าปี 2563  
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํและสงกรานต์ ประจ าปี 2563 เชํน คําตอบแทน คําอาหาร คํา
เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ คําปูาย และคําอ่ืนๆที่จ าเป็นในโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 
15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 
1654 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 175 ล าดับที่ 1 
 
 
 

จ านวน 40,000 บาท 
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    (2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. อบต.บ่อหิน 
    เพ่ือจํายเป็น 
    (1) คําใช๎จํายในการด าเนินการรักษาความสงบเรียบร๎อยในชุมชน/หมูํบ๎าน 
เชํน คําอาหารประกอบเลี้ยงเหมาจําย คําเบี้ยเลี้ยง คําตอบแทน และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ 
    (2) เงินชํวยหรือคํารักษาพยาบาล คําชดเชยสงเคราะห์และคําจัดท าศพ 
อปพร. ที่ปฏิบัติหน๎าที่ตามค าสั่งของทางราชการแล๎วบาดเจ็บ ทุพพลภาพ 
หรือเสียชีวิต จะได๎รับคํารักษาพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข๎าราชการโดยอนุโลม หรือทุพพลภาพ จะ
ได๎รับเงินสงเคราะห์ เชํน เงินชดเชยการสูญเสียอวัยวะ หรือเงินด ารงชีพราย
เดือน ในกรณีพิการ ทุพพลภาพหรือถ๎าเสียชีวิตจะได๎รับเงินคําจัดท าศพ และ
เงินชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
    (3) คําฝึกอบรม อปพร. ฝึกทบทวน อปพร. และฝึกอบรมฝึกซ๎อม
แผนปฏิบัติการตําง ๆ เป็นไปตาม  
    1) กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
พ.ศ.2553 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  

จ านวน 30,000 บาท 
 

        3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจํายคําตอบแทน
และคําวัสดุเครื่องแตํงกายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 183 ล าดับที่ 5               

   
 
 
 
 

 

    (3) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและ
หลังเกิดเหตุจากสาธารณภัยต่างๆ 

จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําปูองกันและบรรเทาความเดือนร๎อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยตํางๆ เชํน การปูองกันและแก๎ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย 
น้ าปุาไหลหลาก แผํนดินถลํม ภัยแล๎ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟปุา เป็นไป
ตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการชํวยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร หน๎า 184 ล าดับที่ 1 

  

  

  

   3) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ 

เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของ และแรงงาน เชํน รถยนต์ รถดับเพลิง 
คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินอื่นๆ เป็นต๎น 
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  หมวดค่าวัสดุ  รวม 50,000 บาท 
   1) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุรถดับเพลิง เชํน ยางรถยนต์ เพลา หม๎อน้ า แบตเตอรี่ 

ล๎อ กันชน เป็นต๎น ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

   2) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง เป็นต๎น เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี ในลักษณะคําใช๎สอยและคํา
สาธารณูปโภค 

  

  

  

   3) ประเภทวัสดุอ่ืน  จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคาํจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะ และประเภทตาม

ระเบียบวิธีการงบประมาณ เชํน กรวย ไฟฉาย เสื้อกั๊ก ถํานไฟฉาย แผงเหล็ก
กันจราจร ปูายไฟหยุดตรวจจราจรสามเหลี่ยม เป็นต๎น เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
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 งบลงทุน รวม 5,500,000 บาท 
  หมวดครุภัณฑ์ รวม 5,500,000 บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,500,000 บาท 
    รถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 

ลิตร ถังเหลี่ยม 
จ านวน 5,500,000 บาท 

        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 10,000 ลิตร ถังเหลี่ยม มีน้ าหนักของรวมน้ าหนักบรรทุก 
(G.V.W) ไมํน๎อยกวํา 25,000 กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซลไมํน๎อยกวํา 6 สูบ 4 
จังหวะ มีก าลังแรงม๎าไมํน๎อยกวํา 240 แรงม๎า ติดตั้งเครื่องสูบน้ าสามารถสูบ
สํงน้ าได๎ไมํน๎อยกวํา 2,000 ลิตร/นาที และท าแรงดังสูงสุดได๎ไมํน๎อยกวํา 400 
ปอนด์/ตารางนิ้ว ชุดตู๎ถังและเครื่องสูบน้ าติดตั้งจากโรงงานในประเทศไทย 
เป็นกิจการของคนไทยที่ได๎รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ชนิด
โรงงานล าดับที่ 70,77 (1)(2) ที่ได๎รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001 : 2015 (มอก.9001-2559) พร๎อมอุปกรณ์ประจ ารถครบชุด 
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ 
หน๎า 195 ล าดับที่ 37 
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แผนงานการศึกษา (00210) 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม 3,543,600 บาท 
  งบบุคลากร  รวม 2,695,600 บาท 
    หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 2,695,600 บาท 
   1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จ านวน 1,832,100 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ

พนักงานสํวนต าบล ในกองการศึกษาฯ จ านวน 7 อัตรา ได๎แกํ 
    (1) ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ จ านวน 1 อัตรา 
    (2) ต าแหนํงนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
    (3) ต าแหนํงครู จ านวน 5 อัตรา 
    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  
 
 

  

  

   2) ประเภทเงินวิทยฐานะ  จ านวน 17,500 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานสํวนต าบลบํอหิน 

ต าแหนํงครูช านาญการ ในกองการศึกษาฯ คนละ 3,500 บาท จ านวน  
1 อัตรา  
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  
 
 

  

  

   3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 822,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนของพนักงานจ๎างตามภารกิจและ

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

  
 
 

  

  

   4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน 24,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตาม

สิทธิที่ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต. ก าหนดของ
พนักงานจ๎างในสังกัดกองการศึกษาฯ  
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัดตรัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่2)   
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 งบด าเนินงาน  รวม 848,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน  รวม 193,000 บาท 
   1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 120,000 บาท 

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการคําตอบแทนผู๎รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ๎าง คําตอบแทนในการส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลพ้ืนฐานของ 
อบต. คําตอบแทนผู๎มาชํวยราชการ คําเบี้ยประชุม เชํน  คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกคําตอบแทนคณะกรรมการที่แตํงตั้งตาม
กฎหมายและสิทธิได๎รับคําตอบแทนตามระเบียบ เงินรางวัล เงินท าขวัญ 
อันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการายคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

   

    เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 110,000 บาท 
    ตั้งจํายไว๎เพือ่จํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ให๎กับพนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
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    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

   2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 5,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

   

   3) ประเภทค่าเช่าบ้าน  จ านวน 48,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อ คําช าระเงินกู๎กรณีปลูกสร๎าง

บ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบล ผู๎มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2548  
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน
ของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
    5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

   

   4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 20,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวน

ต าบล/ผู๎มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นไปตาม 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 302 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว 2495  
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน 
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  หมวดค่าใช้สอย รวม 535,000 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 385,000 บาท 
    (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 

    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 
    - คํารับวารสาร คูํมือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ส านักงานและหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
    - คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ คําเย็บหนังสือ 
เข๎าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
    - คําปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ 
    - คําจ๎างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาเพ่ิมเติม คําธรรมเนียม 
รวมทั้งการปรับปรุงระบบไฟฟูา การเพ่ิมก าลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา การ
บ ารุงรักษาหรือซํอมแซมระบบไฟฟูา และอุปกรณ์ 
    - คําติดตั้งประปา 
    - คําวางทํอประปาภายนอกสถานที่ราชการ 
    - คําติดตั้งมาตรวัดน้ า และอุปกรณ์ประปา 
    - คําจ๎างเหมาเดินทํอประปา และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาเพ่ิมเติม 
    - การบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
    - คําติดตั้งโทรศัพท์ 
    - คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ 
    - คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชํน แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ เป็นต๎น 
    - คําธรรมเนียมตํางๆเชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา คําธรรมเนียมส ารวจ
และออกแบบไฟฟูา ประปา คําธรรมเนียมตํางๆ เป็นต๎น 
    - คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยรถยนต์
สํวนกลาง รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์หรือทรัพย์อ่ืน 
    - คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
    - คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัดปลวก หนู แมลง 
คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล คําจ๎างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ คําจ๎างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ห๎องน้ า อํางล๎างหน๎า โถปัสสาวะ 
เป็นต๎น 

จ านวน 20,000 บาท 

     (2) ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท.          
    ตั้งจํายวําเพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ 
อปท. เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งานท า
ความสะอาด งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและพิมพ์เอกสาร 
งานบันทึกข๎อมูล เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
 

จ านวน 360,000 บาท 
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    (3) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ 
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ เชํน วารสาร ปฏิทิน คําจ๎าง
เหมาท าปูายประชาสัมพันธ์ คําจ๎างเหมารถแหํประชาสัมพันธ์ คําใช๎จําย
ส าหรับเว็บไซต์ขององค์การบริหารสํวนต าบล ฯลฯ 

จ านวน 5,000 บาท 

   2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน 15,000 บาท 
    (1) ค่ารับรอง  จ านวน 10,000 บาท 
     ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 5,000 บาท 

    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ์เอกสาร 
คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการด๎วย และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา
ดูงานและเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจํายเงินคํารับรอง
และคําเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   

    ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม จ านวน 5,000 บาท 
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร คําเครื่องดื่มตํางๆ เครื่องใช๎ในการเลี้ยง
รับรองและคําบริการอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวํางองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกจําย 

   

    (2) ค่าพิธีการ 
    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน จัดกิจกรรม ฯลฯ 
    - คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา เชํน วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
มาฆบูชา วันเข๎าพรรษา ฯลฯ 
    - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัด ฯลฯ 
    - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม “หมูํบ๎านถือศีล 5” 
    - คําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธีหรือที่เกี่ยวข๎องในงานรัฐพิธี เชํน คําใช๎จําย
ในการจัดงาน คําเครื่องสักการะ พานพํุม พานดอกไม๎ พวงมาลา คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําเชํา เวที เครื่องเสียง เต็นท์โต๏ะ คําจัดซื้อธงชาติ ธงเฉลิมพระ
เกียรติ คําอาหารและเครื่องดื่ม เสาธง คําปูายประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง 
 
 
 

จ านวน 5,000 บาท 
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   3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น  

จ านวน 85,000 บาท 

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 70,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็น

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําเชําที่พัก
และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สํวนต าบล ครู ครูผู๎ดูแลเด็ก พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป 
เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557   

   

    (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน 15,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือสนับสนุนให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร

สํวนต าบลบํอหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านไสต๎นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก เพ่ือน าไปด าเนินการตาม
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน ไม๎กวาด น้ ายาล๎างห๎องน้ า ก๎อนดับ
กลิ่น ฯลฯ  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 132 ล าดับที่ 12 

  

  

  

   4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎

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

 
 

 

  หมวดค่าวัสดุ  รวม 77,000 บาท 
   1) ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน 20,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน กระดาษ แฟูม ปากกา 

ดินสอ แผงกั้นห๎อง น้ าดื่ม เครื่องดับเพลิง ธงสัญลักษณ์ตํางๆ ธงชาติ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก แผํนปูายตํางๆ มูํลี่ นาฬิกา ฯลฯ ส าหรับใช๎ในส านักงานและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
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   2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 5,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน หลอดไฟฟูา ฟิวส์ 

สายไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ไมโครโฟน เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ล าโพง หม๎อแปลงไฟฟูา ขาตั้งไมโครโฟน 
ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

   3) ประเภทวัสดุการเกษตร  จ านวน 4,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อปุ๋ย พันธุ์สัตว์น้ า พืชและสัตว์ จอบ คราดซี่ 

กระถางต๎นไม๎ ดิน ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

   4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 2,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็น คําล๎าง อัดขยายภาพ สี พํูกัน แผํนซีดี ภาพถําย

ดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

   5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 20,000 บาท 
        ต้ังจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนดิสก์ หมึก

เครื่องพิมพ์ กระดาษตํอเนื่อง หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุปกรณ์
บันทึกข๎อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุดไมํเกิน 
20,000 บาท เป็นต๎น เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

   6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 3,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามัน

เบนซิน น้ ามันเครื่อง รถยนต์สํวนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลอ่ืนๆ ที่
อยูํในความรับผิดชอบและเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์จากหนํวยงานอ่ืน
ที่สนับสนุน ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของ อบต. เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

   7) ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 20,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตํางๆ เชํน ทํอ อิฐ หิน ปูน ไม๎ตํางๆ 

ค๎อน จอบ กระเบื้อง ไม๎ สี ทํอน้ าและอุปกรณ์ประปา เทปวัดระยะ ทํอน้ า
บาดาล ทํอตํางๆ สวําน ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

   8) ประเภทวัสดุอ่ืน  จ านวน 3,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภท

ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
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  หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม 43,000 บาท 
   1) ประเภทค่าไฟฟ้า  จ านวน 20,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบล

บํอหิน  
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

  

  

  

   2) ประเภทค่าน้ าประปา  จ านวน 15,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขต

ต าบลบํอหิน เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

  

  

  

   3) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน 3,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดสํงไปรษณีย์ คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร  

คําไปรษณีย์ลงทะเบียน คําธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  

  

  

   4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชํน คําโทรภาพ (โทรสาร) 

คําเทเลกซ์ คําวิทยุติดตามตัว คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผํานดาวเทียม 
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และคํา
สื่อสารอ่ืนๆ เชํน คําเคเบิ้ลทีวี คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม เป็นต๎น และให๎
หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําว และคําใช๎จํายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช๎บริการ  
    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

  

  

  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 6,102,600 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 3,132,600 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม 1,372,600 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 10,000 บาท 
    (1) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์  จ านวน 10,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ 

ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การ
บริหารสํวนต าบล เชํน คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ เชํน วารสาร ปฏิทิน ฯลฯ 
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คําจ๎างเหมาท าปูายประชาสัมพันธ์ คําจ๎างเหมารถแหํประชาสัมพันธ์ 
คําใช๎จํายส าหรับเว็บไซต์ขององค์การบริหารสํวนต าบล ฯลฯ 

   2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน 5,000 บาท 
    ค่าพิธีการ 

    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน จัดกิจกรรม ฯลฯ 
    - คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา เชํน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  
วันอาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา ฯลฯ 
    - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ฯลฯ  
    - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม “หมูํบ๎านถือศีล 5” 
    - คําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธีหรือท่ีเกี่ยวข๎องในงานรัฐพิธี เชํน คําใช๎จําย
ในการจัดงาน คําเครื่องสักการะ พานพํุม พานดอกไม๎ พวงมาลา คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําเชํา เวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๏ะ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําจัดซื้อ
ธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ เสาธง คําปูายประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข๎อง  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0807/ว 1284 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจํายคําดอกไม๎เพ่ือมอบให๎บุคคลตํางๆ คํา
พวงมาลา และพานประดับพํุมดอกไม๎ 

จ านวน 5,000 บาท 

   3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น  

จ านวน 1,357,600 บาท 

   โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง                                     จ านวน 75,000 บาท 
    (1) โครงการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการแขํงขันทักษะด๎านวิชาการ 
เชํน คําเงินหรือของรางวัล คําวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ อาหารกลางวัน อาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําตอบแทนกรรมการตัดสิน คําใช๎จํายในการเตรียมและ
ตกแตํงจัดสถานที่ คําเชําเครื่องเสียง คําใช๎จํายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
เป็นต๎น เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน 
การจดัการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 132 ล าดับที่ 13) 

จ านวน 20,000 บาท 

    (2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน                         
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บํอหิน เชํน คําตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คําเตรียมสนามแขํงขัน คํา
วัสดุอุปกรณ์คําปูายประชาสัมพันธ์ คําเชําเครื่องขยายเสียง คําใช๎จํายในการ
เตรียมและตกแตํงจัดสถานที่ คําจัดพิธีเปิด-ปิดกีฬา คําเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ 
คําชุดกีฬา คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร และอุปกรณ์กีฬา คําโลํ 
หรือถ๎วยรางวัล เงินหรือของรางวัล คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ประจ าสนาม 
คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่จัดการแขํงขันกีฬา คําจัดท าปูายชื่อหรือทีม คําจัดท า

จ านวน 35,000 บาท 
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เกียรติบัตร เป็นต๎น เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน 
การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 134 ล าดับที่ 21 

    (3) โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา                          
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการฝึกอบรมบุคลากรและผู๎ที่
เกี่ยวข๎องในการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เชํน คําวัสดุอุปกรณ์
ตํางๆ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร เป็นต๎น เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 140 ล าดับที่ 53 

จ านวน 20,000 บาท 

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา            จ านวน 1,282,600   บาท 
    (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันและอาหารเสริม เชํน ผลไม๎ ขนม
หวาน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 
จ านวน 5 ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
หัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก (170 คน x 20 บาท x 245 วัน) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 134 ล าดับที่ 23 

จ านวน 833,000 บาท 

    (2) โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลํนพัฒนาการเด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบล
บํอหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎น
วา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก (170 x 1,700) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย

จ านวน 289,000 บาท 
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รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 130 ล าดับที่ 5 

    (3) โครงการสนับสนุนค่าหนงัสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําหนังสือเรียน ให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3 -5 ปี 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จ านวน 5 
ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านไรํออก (120 x 200) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2562  
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 141 ล าดับที่ 58 

จ านวน 24,000 บาท 

    (4) โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําอุปกรณ์การเรียนให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3 -5 ปี 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จ านวน 5 
ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน,   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านไรํออก (120 x 200) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 141 ล าดับที่ 59 

จ านวน 24,000 บาท 

    (5) โครงการสนับสนุนค่าเครือ่งแบบนักเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําเครื่องแบบนักเรียนให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จ านวน 5 
ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านไรํออก (120 x 300) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 
 

จ านวน 36,000 บาท 
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    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 141 ล าดับที่ 60 

    (6) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3-5 
ปี ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จ านวน 5 
ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านไรํออก (120 x 430) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2562  
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 142 ล าดับที่ 61 

จ านวน 51,600 บาท 

    (7) โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน   
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือสนับสนุนให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
สํวนต าบลบํอหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านไสต๎นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก เพ่ือจัดท าโครงการกิจกรรม
สํงเสริมการเรียนรู๎ประเพณีท๎องถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่นรํวมกับชุมชน 
เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 
16 มิถุนายน 2552 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 142 ล าดับที่ 62 

จ านวน 20,000 บาท 

    (8) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน   
    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชํน วัสดุ อุปกรณ์ คําสถานที่ อาหาร อาหารวําง 
ฯลฯ เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 141 ล าดับที่ 57 

จ านวน 5,000 บาท 
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  หมวดค่าวัสดุ  รวม 1,760,000 บาท 
   1) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน 1,755,000 บาท 
    (1) โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในพื้นที่ต าบลบ่อหิน  

    ต้ังจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ให๎แกํโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
จ านวน 5 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนบ๎านพรุจูด โรงเรียนบ๎านไสต๎นวา โรงเรียน
บ๎านดุหุน โรงเรียนบ๎านไรํออก โรงเรียนบ๎านหัวหิน (730 คน x 7.50 บาท x 
260 วัน) เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 135 ล าดับที่ 25 

จ านวน 1,423,500 บาท 

    (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเอง  
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ให๎แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ดุหุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน (170 คน x 7.50 บาท x 260 วัน) เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 134 ล าดับที่ 24 

จ านวน 331,500 บาท 

   3) ประเภทวัสดุอ่ืน  จ านวน 5,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภทตาม

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

  

  

  

 งบเงินอุดหนุน  รวม 2,970,000 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน  รวม 2,970,000 บาท 
   1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน 2,970,000 บาท 
    (1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563  

    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 5 
โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนบ๎านพรุจูด โรงเรียนบ๎านดุหุน โรงเรียนบ๎านไสต๎นวา 
โรงเรียนบ๎านไรํออก และโรงเรียนบ๎านหัวหิน โรงเรียนละ 10,000 บาท เพ่ือ

จ านวน 50,000 บาท 
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ไปด าเนินการตามโครงการวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2563 เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 
3 เมษายน 2561 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 132 ล าดับที่ 14 

    (2) โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลบ่อหิน 
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวันให๎แกํโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่จ านวน 5 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนบ๎านพรุจูด โรงเรียนบ๎านดุหุน 
โรงเรียนบ๎านไสต๎นวา โรงเรียนบ๎านไรํออก และโรงเรียนบ๎านหัวหิน            
(730 คน x 20 บาท X 200 วัน) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2559 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 134 ล าดับที่ 22 

จ านวน 2,920,000 บาท 
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แผนงานสาธารณสขุ  
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 389,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาตํางๆ เชํน คําจ๎างแรงงานฉีดพํนหมอกควัน ฉีดยา 

ฉีดวัคซีน เพ่ือระงับการแพรํของโรค คําโฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ 
เชํน จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตําง ในการปูองกันโรคติดตํอ ฯลฯ 

  
  

  

   2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ 

จ านวน 80,000 บาท 

    (1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว  
    เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมและสนับสนุนการควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว เชํน จัดซื้อและฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว ฯลฯ ตามพระปณิธาณของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 
12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎าขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 
31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธาณของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 174 ล าดับที่ 49) 

จ านวน 30,000 บาท 

    (2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมสนับสนุนการควบคุม
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก เชํน จัดซื้อน้ ายาและเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ตํางๆ น้ ามัน
ผสมน้ ายาก าจัดยุงลาย สารเคมีทรายอะเบท ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2742 ลง
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเน๎นย้ ามาตรการปูองกันไข๎เลือดออก 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 173 ล าดับที่ 46) 

จ านวน 20,000 บาท 

    (3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมการคัดแยกขยะที่ต๎น

จ านวน 10,000 บาท 
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ทาง โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ 
คําวัสดุ คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ ปูายรณรงค์ คําน้ าดื่ม น้ าใช๎ใน
การด าเนินโครงการ คําจ๎างเหมาบริการ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
158 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หน๎า 153 
ล าดับที่ 7 

    (4) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน  
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คํา
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
คําตอบแทนวิทยากร  คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัดโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว 
1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 174 ล าดับที่ 48) 

จ านวน 20,000 บาท 

  หมวดค่าวัสดุ  รวม 30,000 บาท 
   1) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน 30,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเปลหามคนไข๎ เวชภัณฑ์ ผ๎าพันแผล ส าลี 

สารก าจัดลูกน้ ายุงลาย สารเคมีก าจัดยุงลาย วัคซีนโรคพิษสุนัขบ๎า พร๎อม
อุปกรณ ์ยาคุมก าเนิดสัตว์ เวชภัณฑ์อ่ืนๆ เคมีภัณฑ์อ่ืน ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลั กการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

   

 งบลงทุน รวม 59,000 บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 59,000 บาท 
    เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 59,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน ดังนี้ 1) ปริมาณการฉีดพํนน้ ายาไมํน๎อยกวํา 40 ลิตรตํอชั่วโมง 
      2) ถังบรรจุน้ ายาไมํน๎อยกวํา 6 ลิตร 
      3) ก าลังเครื่องยนต์ไมํน๎อยกวํา 25 แรงม๎า 
    เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน  รวม 180,000 บาท 
   ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน     จ านวน 180,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุขให๎กับ

กรรมการหมูํบ๎าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 9 หมูํบ๎านๆ ละ 
20,000 บาท  ดังนี้   
(1) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหิน 
จ านวน 20,000 บาท ดังนี้ 
    (1.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์   
    (1.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (1.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
(2) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด 
จ านวน 20,000 บาท  
    (2.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์  
    (2.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (2.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(3) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน 
จ านวน 20,000 บาท 
    (3.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์  
    (3.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (3.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(4) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านไสต้น
วา จ านวน  20,000 บาท  
    (4.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์   
    (4.2) โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก  
    (4.3) โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One    
(5) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก 
จ านวน 20,000 บาท 
    (5.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์    
    (5.2) โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก 
    (5.3) โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One   
(6) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน 
จ านวน 20,000 บาท  
    (6.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์    
    (6.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (6.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
(7) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านใหม่-
ทุ่งโพธิ์ จ านวน 20,000 บาท 
    (7.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์    
    (7.2) โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก 
    (7.3) โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(8) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะ
บัน จ านวน 20,000 บาท 
    (8.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์   
    (8.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (8.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
(9) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านปาก
คลอง จ านวน 20,000 บาท 
    (9.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค์   
    (9.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (9.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เป็นไปตาม  
    1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
    2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
    3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ให๎บริการสาธารณะ  
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่  15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงกา ร
พระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
    7) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎าที่ 165-173 ล าดับที่ 19-45  
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม 2,752,080 บาท 
 งบบุคลากร  รวม 2,229,780 บาท 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม 2,229,780 บาท 
   1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จ านวน 687,360 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให๎แกํ

พนักงานสํวนต าบล จ านวน 2 อัตรา ดังนี้  
    - ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองชําง จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงนายชํางโยธา จ านวน 1 อัตรา  
    เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  

  

  

   2) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 42,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการ/หัวหน๎าสํวน

ราชการที่มีฐานะเป็นกองตามสิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ 
ก.อบต. ก าหนด เป็นไปตาม 
    1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
    2) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   

   3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 1,394,400 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพนักงานจ๎าง ตามสิทธิที่ระเบียบข๎อ

กฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต. ก าหนด ให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 10 อัตรา 
(1) คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 7 อัตรา แยกเป็น 
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยชํางโยธา จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยชํางไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 2 อัตรา 
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประปา จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงผู๎ชํวยชํางส ารวจ จ านวน 1 อัตรา 
(2) คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา แยกเป็น  
    - ต าแหนํงพนักงานผลิตน้ าประปา จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงพนักงานจดมาตรวัดน้ า จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัดตรัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่2)  
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   4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน 106,020 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงานจ๎าง และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ 

ตามสิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต. ก าหนด   
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัดตรัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให๎พนักงานสํวนต าบลลูกจ๎าง พนักงานจ๎างของ
องค์การบริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มชั่วคราว (ฉบับที ่2)  

   

 งบด าเนินงาน  รวม 503,000 บาท 
  หมวดค่าตอบแทน  รวม 211,000 บาท 
   1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 190,000 บาท 

    (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน 15,000 บาท 
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนผู๎มาชํวยปฏิบัติราชการตามภารกิจของ 
อบต. เพ่ือประโยชน์แกํ อบต. เชํน คําตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง 
คําตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานจ๎าง เป็นต๎น ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหรือตามค าสั่งของ อบต. ที่มีสิทธิได๎รับตามระเบียบฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

   

    (2) ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) จ านวน 175,000 บาท 
    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให๎แกํพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง เป็นไป
ตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
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ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปี 

   2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 10,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน

สํวนต าบล พนักงานจ๎างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
รวมถึงบุคคลที่ได๎รับค าสั่งแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ตามค าสั่งของ อบต. ที่มีสิทธิ
ได๎รับตามระเบียบฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

   

   3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 11,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานสํวน

ต าบล และผู๎มีสิทธิเบิกจํายตามระเบียบฯ เป็นไปตาม 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 302 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2562 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว 2495  
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน 

   

  หมวดค่าใช้สอย  รวม 189,000 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 80,000 บาท 
    (1) ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 30,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 

    - คํารับวารสาร คูํมือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ส านักงานและหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
    - คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ คําเย็บหนังสือ 
เข๎าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
    - คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการ
ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎
รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งาน
พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข๎อมูล 
เป็นต๎น 
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    - คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชํน แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ ขุดดิน ขุดทํอ ขุด
บํอ ขุดสระน้ า คําแรงงานในการจ๎างเหมาบริการตํางๆ เป็นต๎น 
    - คําเชําทรัพย์สินตํางๆ ฯลฯ 
    - คําจ๎างเหมาเก็บขยะ คําตัดหญ๎า ตัดต๎นไม๎ กิ่งไม๎ ฯลฯ 
    - คําธรรมเนียมตํางๆ เชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา ประปา คําส ารวจ
ออกแบบไฟฟูา ประปา ฯลฯ 
    - คําธรรมเนียมตํางๆ เชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา คําธรรมเนียมส ารวจ
และออกแบบไฟฟูาประปา คําธรรมเนียมรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์/ทาง
สาธารณะประโยชน์ คําธรรมเนียมตํางๆ เป็นต๎น 
    - คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินเพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยรถยนต์สํวนกลาง 
รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์หรือทรัพย์อื่น 
    - คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
    - คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัดปลวก หนู แมลง 
คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล คําจ๎างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ คําจ๎างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ห๎องน้ า อํางล๎างหน๎า โถปัสสาวะ  
เป็นต๎น เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

    (2) ค่าเช่าสระน้ า   จ านวน 50,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเชําสระน้ าใช๎ในกิจการประปา หมูํที่ 

3 และหมูํที่ 8 เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

   

   2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน 9,000 บาท 
    (1) ค่ารับรอง  จ านวน 6,000 บาท 
    ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 3,000 บาท 

    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ์เอกสาร 
คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการด๎วย และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา
ดูงานและเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจํายเงินคํารับรอง
และคําเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   

    ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม จ านวน 3,000บาท 
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร คําเครื่องดื่มตํางๆ เครื่องใช๎ในการเลี้ยง
รับรองและคําบริการอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท๎องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
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ประชุมระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกจําย 

    (2) ค่าพิธีการ 
    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน จัดกิจกรรม ฯลฯ 
    - คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา เชํน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข๎าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ 
    - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ฯลฯ 
    - คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม “หมูํบ๎านถือศีล 5” 
    - คําใช๎จํายในการจัดงานรัฐพิธีหรือที่เกี่ยวข๎องในงานรัฐพิธี เชํน คําใช๎จําย
ในการจัดงาน คําเครื่องสักการะ พานพํุม พานดอกไม๎ พวงมาลา คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําเชํา เวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๏ะ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําจัดซื้อ
ธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ เสาธง คําปูายประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข๎อง  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0807/ว 1284 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจํายคําดอกไม๎เพ่ือมอบให๎บุคคลตํางๆ คํา
พวงมาลา และพานประดับพํุมดอกไม๎ 

จ านวน 3,000 บาท 

   3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น  

จ านวน 50,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน 50,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็น

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ คําพาหนะ คําเชํา ที่พัก และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 

   

   4) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 50,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎

ตามปกติ เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชํน รถกระเช๎าไฟฟูา 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถอเนกประสงค์ เครื่องตัดหญ๎า รถบรรทุกน้ า ตู๎ 
โต๏ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินอื่นๆ ของ อบต. ฯลฯ 

 

 

 

  หมวดค่าวัสดุ  รวม 100,000 บาท 
   1) ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน 30,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน กระดาษ ปากกา 

กระดานไวท์บอร์ด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง แผํนปูายตําง ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
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    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

   2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุ

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

  

  

  

   3) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 20,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามัน

เบนซิน น้ ามันเครื่อง รถยนต์สํวนกลาง เครื่องตัดหญ๎า รถจักรยานยนต์ 
เครื่องจักรกลอ่ืนๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบและเครื่ องจักรกล เครื่องมือ 
อุปกรณ์จากหนํวยงานอื่นที่สนับสนุน ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของ อบต. เป็นไป
ตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี ในลักษณะคําใช๎สอยและคํา
สาธารณูปโภค 

  

  

  

   4) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 40,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนดิสก์ หมึก

เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุดไมํเกิน 20,000 บาท        
เป็นต๎น เป็นไปตาม 
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    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

   5) ประเภทวัสดุอ่ืน  จ านวน 5,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะ และประเภท

ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

  หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม 3,000 บาท 
   1) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน 3,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดสํงไปรษณีย์ คําดวงตราไปรษณีย์ยากร คํา

ธนาณัติ คําเชําตู๎ไปรษณีย์ คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ GFMIS ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  

  

  

 งบลงทุน รวม 19,300 บาท 
  หมวดครุภัณฑ์ รวม 19,300 บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 19,300 บาท 
    กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  จ านวน 19,300 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎องถํายรูป ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล๎าน

พิกเซล โดยมีคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 
    (1) เป็นกล๎องคอมแพค (Compact Digital Camera )  
    (2) ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image 
Sensor) 
    (3) มีระบบแฟลชในตัว 
    (4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข๎อมูลได๎อยํางสะดวกเมื่อข๎อมูลเต็มหรือ
เมื่อต๎องการเปลี่ยน 
    (5) สามารถโอนถํายข๎อมูลจากกล๎องไปยังคอมพิวเตอร์ได๎ 
    (6) มีกระเป๋าบรรจุกล๎อง 
    ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนมกราคม 2561 
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งานไฟฟ้าถนน  รวม 1,230,470 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม 1,120,470 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม 810,470 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 210,000 บาท 
    (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 

    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 
    - คํารับวารสาร คูํมือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ส านักงานและหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
    - คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ คําเย็บหนังสือ 
เข๎าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
    - คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการ
ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎
รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งาน
พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข๎อมูล 
เป็นต๎น 
    - คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชํน แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ ขุดดิน ขุดทํอ ขุด
บํอ ขุดสระน้ า คําแรงงานในการจ๎างเหมาบริการตํางๆ เป็นต๎น 
    - คําเชําทรัพย์สินตํางๆ ฯลฯ 
    - คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยรถยนต์
สํวนกลาง รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์หรือทรัพย์อื่น  
    - คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
    - คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัดปลวก หนู แมลง 
คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล คําจ๎างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ คําจ๎างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ห๎องน้ า อํางล๎างหน๎า โถปัสสาวะ   
เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 40,000 บาท 

    (2) ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญ้า/ตัดต้นไม้กิ่งไม้            
    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการเก็บขยะ คําตัดหญ๎า ตัดต๎นไม๎ กิ่ง
ไม๎ ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 120,000 บาท 

    (3) ค่าธรรมเนียม  
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตํางๆ เชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา 
ประปา คําธรรมเนียมส ารวจและออกแบบไฟฟูา ประปา และคําธรรมตํางๆ 
เป็นต๎น 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 
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    (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน  จ านวน 10,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/

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

   

    (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแนวเขตการปกครอง จ านวน 10,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าแนวเขตการปกครองขององค์การบริหาร

สํวนต าบลบํอหิน  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร หน๎า 177 ล าดับที่ 16 

      

   2) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 600,470 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สินให๎ใช๎งานได๎

ตามปกติ เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชํน เครื่องสูบน้ า ถนน
ภายในหมูํบ๎าน ศาลาอเนกประสงค์ บํอน้ า ระบบประปา CCTV อาคารตํางๆ 
ไฟฟูาสาธารณะ หอกระจายขําว วัสดุตํางๆ อุปกรณ์ตํางๆ ทรัพย์สินตํางๆ 
ของ อบต. และที่ได๎รับการถํายโอน ฯลฯ 

   

  หมวดค่าวัสดุ  รวม 310,000 บาท 
   1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน     100,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน ฟิวส์ สายไฟ 

หลอดไฟฟูา ดอกล าโพง เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา แผงวงจร 
ขาหลอดไฟ ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ  

   

   2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 50,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตํางๆ เชํน ทํอ อิฐ หิน ปูน ไม๎ตํางๆ 

ค๎อน จอบ กระเบื้อง ไม๎ สี ทํอน้ าและอุปกรณ์ประปา ทํอน้ าบาดาล ทํอตํางๆ 
สวําน เทปวัดระยะ ยางมะตอย ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ  

   

   3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 15,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ า 

รถบรรทุกเทท๎ายชนิด 6 ล๎อ เชํน ยางรถยนต์/รถจักรยานยนต์ หัวเทียน 
กุญแจปากตาย กุญแจปากเลื่อน คีมล็อค แบตเตอรี่ ล๎อ เข็มขัดนิรภัย ล๏อก
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เกียร์/ครัตช์ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

   4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 100,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามัน

เบนซิน น้ ามันเครื่อง รถยนต์สํวนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลอ่ืนๆ ที่
อยูํในความรับผิดชอบและเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์จากหนํวยงานอ่ืน
ที่สนับสนุน ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของ อบต. เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํ ายประจ าปี ในลักษณะคําใช๎สอยและคํ า
สาธารณูปโภค 

  

  

  

   5) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง  จ านวน 40,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุสายสํงน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์สีแดง 

หนา 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร๎อมข๎อตํอสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว
ชนิดทองเหลือ สายสํงน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์สีแดง หนา 3 ชั้น ขนาด 
2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร๎อมข๎อตํอสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้วชนิดทองเหลือ และ
อุปกรณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับวัสดุเครื่องดับเพลิง ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของ 
อบต.  เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี ในลักษณะคําใช๎สอยและคํา
สาธารณูปโภค 
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   6) ประเภทวัสดุอ่ืน  จ านวน  5,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภท

ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ  

      

 งบลงทุน  รวม 100,000 บาท 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 100,000 บาท 
   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 
   เงินชดเชยค่างานก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  จ านวน 50,000 บาท 
        ตั้งไว๎เพ่ือจํายเป็นคําเงินชดเชยคํางานกํอสร๎างตามสัญญาแบบปรับราคาได๎ 

(คํา K) เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 643 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2561 เรื่อง ซ๎อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K) ไว๎ในสัญญาจ๎างกํอสร๎าง 

   

   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 50,000 บาท 

        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําออกแบบ คําควบคุมงาน จํายให๎แกํเอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง 

   

 งบรายจ่ายอ่ืน  รวม 10,000 บาท 
  หมวดรายจ่ายอ่ืน  รวม 10,000 บาท 
   ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าจ้างท่ีปรึกษาวิจัยประเมินผลพัฒนาแบบผังเมือง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ฯลฯ   
จ านวน 10,000 บาท 

        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างที่ปรึกษาวิจัยประเมินผลพัฒนา
แบบผังเมือง และผลกระทบสิ่งแวดล๎อมตํางๆ  

   

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) รวม 108,000 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม 108,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม 108,000 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 108,000 บาท 
    (1) ค่าจ้างเหมาบริการ  

    ตั้งจํายวําเพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ 
อปท. เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งานท า
ความสะอาด งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและพิมพ์เอกสาร 
งานบันทึกข๎อมูล เป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 108,000 บาท 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม 270,000 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม 270,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม 270,000 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น  
จ านวน 270,000 บาท 

    (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    เพ่ือเป็นคําใช๎จํายด าเนินงานโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู๎ติดยา/ผู๎เสพยาเสพติด การสร๎างภูมิคุ๎มกันในเด็ก
และเยาวชนกลุํมเสี่ยง เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําอาหาร 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 0810.3/ว  
1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557  
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎าที่ 163 ล าดับที่ 12 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงแบบโฮมสเตย์ต าบลบ่อหิน 
    เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวแบบโฮมส
เตย์ต าบลบํอหิน และการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์บํอหิน 
เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและหนังสือสั่งการ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการทํองเที่ยว หน๎าที่ 125 ล าดับที่ 20 

จ านวน 
 
 
 
 

20,000 
 
 

บาท 
 
 

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

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 บาท 
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    (4) โครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบ่อหิน 
    เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลบํอหิน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําอาหาร คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการฯลฯ เป็นไป
ตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎าที่ 163 ล าดับที่ 9 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 

    (5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อหิน 
    เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ๎าหน๎าที่ 
อบต.บํอหิน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําอาหาร คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการฯลฯ เป็นไป
ตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร หน๎าที่ 187 ล าดับที่ 9 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 

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

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

    (7) โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ 
คําอาหาร คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการ
เข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
2794 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)  
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หน๎าที่ 151 
ล าดับที่ 13 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
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    (8) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลบ่อหิน ประจ าปี 2563 
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลบํอ
หินประจ าปี 2563 เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทน
วิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
    1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 157 ล าดับที่ 9 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (9) โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ, โครงการรักษ์
น้ า รักปุา รักษาแผํนดิน, โครงการปลูกหญ๎าแฝก ปลํอยปลา ปลูกต๎นไม๎ เชํน 
คําพันธุ์ไม๎ พันธุ์พืช พันธุ์ปลา คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการฯลฯ เป็นไป
ตาม 
    1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน 
การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและการจัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หน๎า 149 
ล าดับที่ 5-6 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (10) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบ่อหิน 
    เพ่ือใช๎จํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบํอหิน 
กลุํมผู๎น าสตรีต าบลบํอหิน จ านวน 60 คน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ เพ่ือให๎กลุํมสตรีได๎รับการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ด๎านการพัฒนาบทบาทสตรีและด๎านอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง เป็นไปตาม 
    1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 158 ล าดับที่ 11 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (11) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนนิงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    เพ่ือใช๎จํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําอาหารวําง

จ านวน 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

บาท 
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และเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร หน๎า 181 ล าดับที่ 24 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 

งานกีฬาและนันทนาการ  รวม 420,000 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม 420,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม 420,000 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น  
จ านวน 420,000 บาท 

    (1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน  จ านวน 400,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬานักเรียน  เยาวชน 

ประชาชนเพ่ือตํอต๎านยาเสพติด เชํน คําจัดพิธีเปิด-ปิดกีฬา คําอุปกรณ์กีฬา 
คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ประจ าสนาม คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่จัดการแขํงขันกีฬา 
คําจัดเตรียมสนาม คําตอบแทนกรรมการตัดสิน คําจัดท าปูายชื่อหรือทีม คํา
ถ๎วยรางวัล คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเชําหรือคําบ ารุงสถานที่จัดกีฬา คํา
เชําเครื่องเสียง เต็นท์ เวที คําจ๎างเหมาท าความสะอาด คํากระแสไฟฟูา 
น้ าประปา เป็นต๎น เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน 
การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 159 ล าดับที่ 1 

  

  

  

    (2) โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  จ านวน 20,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน

กีฬาในกรณีที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของตนเองจัด หรือองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอ่ืนเป็นผู๎จัด หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดรํวมกันหรือจัด
รํวมกับหนํวยงานอ่ืน และให๎รวมถึงการแขํงขันกีฬาตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย เชํน คําใช๎จํายส าหรับผู๎ควบคุมหรือผู๎ฝึกสอน คําใช๎จําย
ในการฝึกซ๎อมกีฬา คําอุปกรณ์กีฬา คําชุดกีฬา พร๎อมรองเท๎า ถุงเท๎า เป็นต๎น 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่ใช๎ในการแขํงขันกีฬา  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

  

  

  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม 179,000 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม 70,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม 70,000 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น  
จ านวน 70,000 บาท 

    โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2562 จ านวน 70,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 

ประจ าปี 2562 เชํน คํารับรองผู๎ที่ได๎รับเชิญมารํวมงานและผู๎มารํวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ คําสถานที่จัดงาน คําเชําหรือคําบริการวัสดุ
อุปกรณ์ รวมคําติดตั้งและคํารื้อถอน เชํน เครื่องเสียง โต๏ะ เก๎าอ้ี เต็นท์ เวที 
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คําจ๎างเหมาท าความสะอาด คําสาธารณูปโภคตํางๆ คําตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน เงินหรือของรางวัล คํามหรสพ การแสดง คําโฆษณา คําปูายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ์ เป็นต๎น เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน 
การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 148 ล าดับที่ 7 

 งบเงินอุดหนุน  รวม 109,000 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน  รวม 109,000 บาท 
   1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 109,000 บาท 
    (1) เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม

บ้านดุหุน หมู่ที่ 3 
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ๎านดุหุน เพ่ือไปด าเนินงานตามโครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัร
ดูอีน ประจ าปี 2563 เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 
3 เมษายน 2561 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 133 ล าดับที่ 19 

จ านวน 60,000 บาท 

    (2) เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8  
    ตั้งไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
บ๎านโต๏ะบัน เพ่ือไปด าเนินงานตามโครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน 
ประจ าปี 2563 เป็นไปตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 
3 เมษายน 2561 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 133 ล าดับที่ 19 

จ านวน 25,000 บาท 

    (3) เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9  
    ตั้งไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
บ๎านปากคลอง เพ่ือไปด าเนินงานตามโครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดู
อีน ประจ าปี 2563 เป็นไปตาม 
 

จ านวน 24,000 บาท 
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    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 
3 เมษายน 2561 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หนา๎ 133 ล าดับที่ 19 
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แผนงานการพาณิชย์ (00330) 
 

งานกิจการประปา  รวม 2,239,230 บาท 
 งบด าเนินงาน   รวม 1,460,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย  รวม 60,000 บาท 
   1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 60,000 บาท 
    (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 

    ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน 
    - คํารับวารสาร คูํมือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ส านักงานและหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
    - คําถํายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ คําเย็บหนังสือ 
เข๎าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
    - คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์
ตํางๆ 
    - คําปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ 
    - คําจ๎างเหมาเดินสายและติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟูาเพ่ิมเติม คําธรรมเนียม 
รวมทั้งการปรับปรุงระบบไฟฟูา การเพ่ิมก าลังไฟฟูา การขยายเขตไฟฟูา การ
บ ารุงรักษาหรือซํอมแซมระบบไฟฟูา และอุปกรณ์ 
    - คําติดตั้งประปา 
    - คําวางทํอประปาภายนอกสถานที่ราชการ 
    - คําติดตั้งมาตรวัดน้ า และอุปกรณ์ประปา 
    - คําจ๎างเหมาเดินทํอประปา และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาเพ่ิมเติม 
    - การบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ 
    - คําติดตั้งโทรศัพท์ 
    - คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ 
    - คําจ๎างแรงงานตํางๆ เชํน แบกหามสัมภาระ ขนสํงของ เป็นต๎น 
    - คําธรรมเนียมตํางๆ เชํน คําธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา คําธรรมเนียมส ารวจ
และออกแบบไฟฟูา ประปา คําธรรมเนียมตํางๆ เป็นต๎น 
    - คําเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินเพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัยรถยนต์
สํวนกลาง รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์หรือทรัพย์อ่ืน 
    - คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
    - คําจ๎างเหมาอ่ืนๆ เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า คําจ๎างก าจัดปลวก หนู แมลง 
คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล คําจ๎างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ คําจ๎างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ห๎องน้ า อํางล๎างหน๎า โถปัสสาวะ เป็น
ต๎น เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
 
 
 

จ านวน 50,000 บาท 
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    (2) ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท.   
    ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ 
อปท. เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งาน
รักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข๎อมูล เป็นต๎น 

จ านวน 10,000 บาท 

  หมวดค่าวัสดุ  รวม 200,000 บาท 
   1) ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 150,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุตํางๆ เชํน ทํอเมน กาว ข๎อตํอ ข๎องอ 

ทํอน้ า อุปกรณ์ประปา ฯลฯ  
  

  
  

   2) ประเภทวัสดุอ่ืน  จ านวน 50,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ เชํน มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟูา สารส๎ม 

คลอรีน และวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ ฯลฯ เป็นไปตาม   
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ 

  

  

  

  หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม 1,200,000 บาท 
   1) ประเภทค่าไฟฟ้า  จ านวน 1,200,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูาส าหรับระบบประปาหมูํบ๎าน  

    เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  

  

  

  

 งบลงทุน  รวม 779,230 บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์  รวม 779,230 บาท 
   ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน 779,230 บาท 
    (1) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  จ านวน 22,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ า สูบน้ าได๎ 450 ลิตร/นาที เป็น

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํงใช๎มอเตอร์ไฟฟูา ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว (50 
มิลลิเมตร) ปริมาณน้ าที่สูบได๎ไมํน๎อยกวํา 450 ลิตร/นาที หรือประมาณ 120 
แกลลอน (อเมริกัน) ตํอนาที สํงน้ าได๎สูงไมํต่ ากวํา 9 เมตร หรือประมาณ 30 
ฟุต อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟูาต๎องมีครบชุดพร๎อมที่
จะใช๎งานได๎ เครื่องละ 11,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท 
เป็นไปตาม 
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    1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน๎า 197 ล าดับ
ที่ 1 

    (2) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)  จ านวน 110,828 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 

เส๎นผําศูนย์กลาง 4” ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 4 ตัวๆ ละ 27,707 บาท เป็น
เงิน 110,828 บาท ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
มกราคม 2561 (ได๎แนบใบเสนอราคาท๎องตลาด)  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน๎า 197 
ล าดับที่ 2 

  

  

  

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

เส๎นผําศูนย์กลาง 3” ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 27,958 บาท เป็น
เงิน 55,916 บาท ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
มกราคม 2561 (ได๎แนบใบเสนอราคาท๎องตลาด)  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน๎า 197 
ล าดับที่ 3 

  

  

  

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

เส๎นผําศูนย์กลาง 3” ขนาด 1 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 24,558 บาท เป็น
เงิน 49,116 บาท ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
มกราคม 2561 (ได๎แนบใบเสนอราคาท๎องตลาด)   
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน๎า 197 
ล าดับที่ 4 

  

  

  

    (5) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)  จ านวน 317,367 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 

เส๎นผําศูนย์กลาง 4” ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 9 ตัวๆ ละ 35,263 บาท เป็น
เงิน 317,367 บาท ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
มกราคม 2561 (ได๎แนบใบเสนอราคาท๎องตลาด)  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน๎า 197 
ล าดับที่ 5 

  

  

  

    (6) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)          จ านวน 30,224 บาท 
        ต้ั งจํายไว๎ เ พ่ือจํ ายเป็นคําจัดซื้อชุดใบพัดเครื่ องสูบน้ าชนิดจมน้ า 

(ซัมเมอร์ส) จ านวน 14 ใบพัด ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 15,112 
บาท เป็นเงิน 30,224 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ 
หน๎า 197 ล าดับที่ 6 
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    (7) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง  จ านวน 15,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโขํง 2 

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

  

  

  

    (8) ตู้ 2 ช้ันควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า  จ านวน 36,000 บาท 
        ตั้ งจํ ายไว๎ เ พ่ือจํ ายเป็นคําจัดซื้อตู๎ควบคุมเครื่ องสูบน้ าชนิดจมน้ า 

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

  

  

  

    (9) ตู้ 2 ช้ันควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า  จ านวน 30,000 บาท 
        ตั้ งจํ ายไว๎ เ พ่ือจํ ายเป็นคําจัดซื้อตู๎ควบคุมเครื่ องสูบน้ าชนิดจมน้ า 

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

 

 

 

    (10) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 10 ใบพัด          จ านวน 25,188 บาท 
        ตั้ งจํายไว๎ เ พ่ือจํ ายเป็นคําจัดซื้อชุดใบพัดเครื่ องสูบน้ าชนิดจมน้ า 

(ซัมเมอร์ส) จ านวน 10 ใบพัด ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 12,594 
บาท เป็นเงิน 25,188 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ 
หน๎า 198 ล าดับที่ 19 

  

  

  

    (11) ไดโว่ 2 นิ้ว ขนาด 2 แรงม้า            จ านวน 27,013 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไดโวํ 2 นิ้ว ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 1 ตัวๆ 

ละ 27,013 บาท เป็นเงิน 27,013 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ 
หน๎า 198 ล าดับที่ 20 

  

  

  

    (12) ไดโว่ 1.5 นิ้ว ขนาด 1.5 แรงม้า          จ านวน 10,704 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อไดโวํ 1.5 นิ้ว ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 1 

ตัวๆ ละ 10,704 บาท เป็นเงิน 10,704 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ 
หน๎า 198 ล าดับที่ 21 
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    (13) ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลน SAER           จ านวน 23,172 บาท 
        ตั้ ง จํ า ย ไ ว๎ เ พ่ื อจํ า ย เ ป็ น คํ า จั ดซื้ อปั้ มหอย โขํ ง หน๎ า แปลน  SAER              

จ านวน 1 ตัวๆ ละ 23,172 บาท เป็นเงิน 23,172 บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ 
หน๎า 198 ล าดับที่ 22 

  

  

  

    (14) บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า  จ านวน 12,092 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อบล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 

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

  

  

  

    (15) บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า  จ านวน 14,610 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อบล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 

(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 7,305 บาท เป็นเงิน 14,610 
บาท  
    ไมํเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ได๎แนบใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ 
หน๎า 197 ล าดับที่ 11 
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แผนงานงบกลาง (00410) 
 

งบกลาง  รวม 11,271,400 บาท 
 งบกลาง  รวม 11,271,400 บาท 
  งบกลาง  รวม 11,271,400 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ านวน 180,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ๎างตามภารกิจ

และพนักงานจ๎างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในส านักงานและส าหรับพนักงานจ๎างที่
ปฏิบัติงานใน ศพด. ในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างท้ังปี เป็นไปตาม 
    1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
    2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจํายเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จ๎าง 
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที่ 3) 
    4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

  

  

  

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ๎างตามภารกิจ

และพนักงานจ๎างทั่วไป เพ่ือให๎ลูกจ๎างได๎รับสิทธิคุ๎มครองกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปุวย ทุพพลภาพ ตายเนื่องจากการท างานให๎แกํนายจ๎าง เป็นไปตาม 
    1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ให๎ไว๎ ณ วันที่ 8 
ตุลาคม 2561  

  

  

  

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 96,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ของ

ต าบลบํอหิน จ านวน 16 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็นไปตาม 
    1) กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 ข๎อ 16 และ ข๎อ 17 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม
และโครงการสร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุ  
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 155 ข๎อ 2 
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   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน 7,658,400 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพื่อจํายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุของต าบล

บํอหิน จ านวน 960 คน เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548    
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2552 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2553 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
    5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานเงินอุดหนุน
ทั่วไปเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ คนพิการและผู๎ปุวยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  
    6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับการจัดสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมและโครงการ
สร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุ  
    7) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 155 ข๎อ 3 

   

   เบี้ยยังชีพคนพิการ  จ านวน 2,880,000 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการของต าบล

บํอหิน จ านวน 300 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยความ
พิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2553 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยความ
พิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
    4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร๎างสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม
และโครงการสร๎างหลักประกันรายได๎ให๎แกํผู๎สูงอายุ 
    5) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 155 ข๎อ 1 
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   ส ารองจ่าย  จ านวน 92,500 บาท 
        ตั้งจํายไว๎เพ่ือใช๎กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา

ความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นการเรํงดํวน ซึ่งไมํสามารถคาดการณ์ได๎
ลํวงหน๎า เป็นไปตาม  
    1) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0313. 4/ว 667 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชํวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัย น้ าทํวมฉับพลัน 
น้ าปุาไหลหลาก และน้ าล๎นตลิ่ง 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 
2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการใช๎จํายงบประมาณเพ่ือชํวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ภัยหนาว  
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการชํวยเหลือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2561 
    7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 
8 มีนาคม 2561 
    8) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวันที่ 
5 มีนาคม 2561 เรื่อง การปูองกันและแก๎ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน ปี 
2561 
    9) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การเตรียมการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาปูองกันอุทกภัย น้ าทํวมฉับพลัน น้ าปุาไหลหลาก และดินถลํม ปี 2561 
    10) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง  
    11) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561   
    12) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561   
    13) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561    
    14) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 
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   รายจ่ายตามข้อผูกพัน  จ านวน 
จ านวน 

129,000  บาท 
บาท     1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน  

    เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 40 ของ
คําบริการสาธารณสุขที่ได๎รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
เป็นไปตาม  
    1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารสํวนต าบลในการให๎บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2552  
    2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557  
    3) หนังสือ มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ๎ง
ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 162 ข๎อ 18 

129,000 

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  จ านวน 225,500 บาท 
        เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

(ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2550 โดยค านวณตั้งจํายในอัตราร๎อยละ 1 ของประมาณการรายรับไมํรวม
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม  
    1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2500  
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2546  
    3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ดํวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมการสํง
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  
    4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ดํวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมการสํง
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  
    5) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ดํวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมการสํง
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
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 ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
 

 
แผนงาน 

 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การพาณิชย ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

งบ
กลาง 

งบ
กลาง 

รายจํายตามข๎อผูกพัน                     

เงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพ อบต.บํอหิน 

129,000                 129,000 

เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส ์ 96,000                 96,000 

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 180,000                 180,000 

เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ 7,658,400                 7,658,400 

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 10,000                 10,000 

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) 

225,500                 225,500 

ส ารองจําย 92,500                 92,500 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,880,000                 2,880,000 

 
 

 งบบุคลากร 
เงินเดือน 

(ฝ่าย
การเมือง

) 

เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนงํ
นายก/รองนายก 

                42,120 42,120 

เงินคําตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

                1,713,600 1,713,600 
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แผนงาน 

 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การพาณิชย ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

 

 

เงนิคําตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล 

                86,400 86,400 

เงินเดือนนายก/รองนายก                 514,080 514,080 

เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

                42,120 42,120 

เงินเดือ
น (ฝ่าย
ประจ า) 

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง         1,394,400   822,000   1,331,160 3,547,560 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน                 57,000 57,000 

เงินเพิ่มตําง ๆของพนักงานจา๎ง         106,020   24,000   148,000 278,020 

เงินเดือนพนักงาน         687,360   1,832,100   4,200,840 6,720,300 

เงินวิทยฐานะ             17,500   84,000 101,500 

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า                 237,900 237,900 

เงินประจ าต าแหนํง         42,000       210,000 252,000 
 
 

งบด าเนิน  
งาน 

ค่าตอบ 
แทน 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร         11,000   20,000   50,000 81,000 

คําตอบแทนผู๎ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

        190,000   120,000   609,000 919,000 

คําเชําบา๎น             48,000   188,000 236,000 
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แผนงาน 

 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การพาณิชย ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

 

 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

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

ค่าใช้
สอย 

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ           40,000       40,000 
1. คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปก
หนังสือ 

                5,000 5,000 

  

10. คําใช๎จํายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา 

                5,000 5,000 

2. คําโฆษณาและเผยแพร ํ                 80,000 80,000 
3. คําธรรมเนียม                 5,000 5,000 

4. คําเชําพื้นทีส่ าหรับจัดท า
เว็บไซต์และจดทะเบยีนเว็บไซต ์

                2,000 2,000 

5. คําจ๎างเหมาบริการ                 100,000 100,000 
6. คําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือเพื่อ
เสริมสร๎างการปฏิบตัิงานตาม
หน๎าที่ปกติของ อปท. 

                108,000 108,000 

7. คําเชําอาคารสถานที่ (ที่ท าการ 
อบต.ชั่วคราว) 

                60,000 60,000 

8. คําจัดเก็บและบนัทึกข๎อมูล
พื้นฐาน 

                5,000 5,000 
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แผนงาน 

 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การพาณิชย ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

  

9. คําเบี้ยประกัน                 5,000 5,000 

คําโฆษณาประชาสัมพันธ์             15,000   20,000 35,000 

คําจ๎างเหมาเก็บขยะ/ตดัหญ๎า/ตดั
ต๎นไม๎กิ่งไม ๎

        120,000         120,000 

คําจ๎างเหมาบริการ  50,000   178,000  20,000 5,000 10,000 263,000 

  

คําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือเพื่อ
เสริมสร๎างการปฏิบตัิงานตาม
หน๎าที่ปกติของ อปท. 

  10,000             120,000 130,000 

คําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือเพื่อ
เสริมสร๎างการปฏิบตัิงานตาม
อ านาจหนา๎ทีป่กติของ อปท. 

            360,000     360,000 

คําเชําสระน้ า         50,000         50,000 
คําใช๎จํายในการจัดท าแนวเขตการ
ปกครอง 

        10,000         10,000 

คําใช๎จํายเพื่อการวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชม 

        10,000         10,000 

คําธรรมเนียม         30,000         30,000 
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แผนงาน 

 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การพาณิชย ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

  

รายจํายเก่ียวกับการรับรองและ
พิธีการ 

        9,000   20,000   50,000 79,000 

รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอื่นๆ 

                    

คําใช๎จํายโครงการจัดท า/ปรบัปรุง
ข๎อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

                100,000 100,000 

  

คําใช๎จํายโครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลปี
ใหมํและสงกรานต ์

              40,000   40,000 

คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมและ
สนับสนนุฝึกอบรม/ทบทวน อป
พร. และสนบัสนนุการปฏบิัติงาน
ของ อปพร. อบต.บํอหิน 

              30,000   30,000 

คําใช๎จํายในการชํวยเหลือ
ประชาชนกํอนเกิดเหตุ ขณะเกิด
เหตุ และหลังเกิดเหตุจากสา
ธารณภัยตํางๆ 

              50,000   50,000 
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แผนงาน 

 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การพาณิชย ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

  

คําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ 

        50,000   70,000   300,000 420,000 

คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง                 500,000 500,000 

คําวารสาร หนังสือพิมพ์ สิง่พิมพ์                 5,000 5,000 

โครงการ อบต.สัญจรพบ
ประชาชน 

      20,000           20,000 

โครงการกิจกรรมสํงเสริมการ
เรียนรู๎ประเพณีท๎องถิ่นและภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่รํวมกับชุมชน 

            20,000     20,000 

โครงการจัดการแขํงขันกีฬา
นักเรียน เยาวชน และประชาชน 

    400,000             400,000 

โครงการจัดการแขํงขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวน
ต าบลบํอหิน 

            35,000     35,000 

โครงการจัดการแขํงขันทักษะดา๎น
วิชาการให๎กับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลบํอหิน 

            20,000     20,000 

โครงการจัดงานประเพณีวนัลอย
กระทง ประจ าปี 2562 

    70,000             70,00 

143 



 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  

 

 
แผนงาน 

 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การพาณิชย ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

  

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลบํอ
หิน 

            5,000     5,000 

โครงการจัดสํงทีมนักกีฬาเข๎ารํวม
แขํงขันกีฬา 

    20,000             20,000 

โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนนุโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

      20,000           20,000 

โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด 

      30,000           30,000 

โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

            20,000     20,000 

โครงการฝีกอบรมให๎ความรู๎ในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

          20,000       20,000 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

                400,000 400,000 
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แผนงาน 

 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การพาณิชย ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

  

โครงการฝึกอาชีพระยะสัน้แกํ
ประชาชนต าบลบํอหิน 

      30,000           30,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุต าบลบํอหิน 

      70,000           70,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ต าบลบํอหิน 

      20,000           20,000 

โครงการสํงเสริม/สนับสนนุศูนย์
พัฒนาครอบครัวต าบลบํอหิน 

      10,000           10,000 

โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
แบบโฮมสเตย์ต าบลบํอหิน 

      20,000           20,000 

โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต๎นทาง 

          10,000       10,000 

โครงการสํงเสริมคณุธรรม จรยิธรรม
ของเจ๎าหน๎าท่ี อบต.บํอหิน 

      20,000           20,000 

โครงการสํงเสริมและสนบัสนุนการ
ควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและ
คุมก าหนดสุนัขและแมว 

          30,000       30,000 

โครงการสํงเสริมและสนบัสนุนการ
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก 

          20,000       20,000 
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แผนงาน 

 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การพาณิชย ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

  

โครงการสํงเสริมสนบัสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดบัองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      20,000           20,000 

  

โครงการสนบัสนนุกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

            51,600     51,600 

โครงการสนบัสนนุคําเครื่องแบบ
นักเรียน ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 

            36,000     36,000 

โครงการสนับสนุนคาํจัดการเรยีน
การสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็             289,000     289,000 

โครงการสนบัสนนุคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา 

            15,000     15,000 

โครงการสนบัสนนุคําใช๎จําย
ส าหรับอาหารกลางวันศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

            833,000     833,000 

โครงการสนบัสนนุคําหนงัสือเรียน 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

            24,000     24,000 
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แผนงาน 

 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การพาณิชย ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

 

 

โครงการสนบัสนนุคําอุปกรณ์การ
เรียน ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

            24,000     24,000 

โครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) 

      10,000           10,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม     650,470  50,000 10,000 65,000 775,470 
ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองแตํงกาย                 10,000 10,000 

วัสดุยานพาหนะและขนสํง     15,000   5,000 5,000 25,000 

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

วัสดุไฟฟาูและวิทย ุ         100,000   5,000   5,000 110,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลืน่     120,000  3,000 30,000 45,000 198,000 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง         40,000         40,000 

วัสดุงานบา๎นงานครัว         5,000       10,000 15,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           30,000       30,000 
คําอาหารเสริม (นม)             1,755,000     1,755,000 
วัสดุการเกษตร             4,000   5,000 9,000 
วัสดุกํอสร๎าง   150,000     50,000   20,000     220,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ             2,000   2,000 4,000 
วัสดุส านักงาน         30,000   20,000   80,000 130,000 
วัสดุอื่น  50,000   10,000  8,000 15,000 10,000 93,000 

147 



 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  

 

 
แผนงาน 

 
 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
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แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
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บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

 

ค่า
สาธารณู
ปโภค 

คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             5,000   40,000 45,000 

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล             15,000   15,000 30,000 
คําไฟฟาู   1,200,000         20,000   120,000 1,340,000 
คําบริการไปรษณีย ์         3,000   3,000   25,000 31,000 

คําบริการโทรศัพท ์                 20,000 20,000 
 

งบลงทุน 

 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                     

เก๎าอี้ส านักงาน                 7,600 7,600 

เก๎าอี้อเนกประสงค์                 25,500 25,500 

เครื่องถํายเอกสารดิจิตอล                 100,000 100,000 

ตู๎เหล็กเก็บเอกสารส านักงาน                 11,000 11,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 

                30,000 30,000 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน๎า/
นาที) 

                15,000 15,000 

3. อุปกรณ์อํานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

                700 700 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 1 

                22,000 22,000 
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บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

  

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
Printer แบบแครํสัน้ 

                22,000 22,000 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3                 6,300 6,300 

  

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

                8,900 8,900 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ                     
เครื่องขยายเสียง                 30,000 30,000 
ครุภัณฑ์การเกษตร                     

(1) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง   22,000               22,000 

(10) ชุดใบพัดเคร่ืองสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 10 ใบพัด 

  25,188               25,188 

(11) ไดโวํ 2 นิ้ว ขนาด 2 แรงม๎า   27,013               27,013 
(12) ไดโวํ 1.5 นิ้ว ขนาด 1.5 
แรงม๎า 

  10,704               10,704 

(13) ปั๊มหอยโขํงหน๎าแปลน SAER   23,172               23,172 

(2) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 

  110,828               110,828 
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บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

  

(3) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 

  55,916               55,916 

(4) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 

  49,116               49,116 

(5) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 

  317,367               317,367 

(6) ชุดใบพัดเคร่ืองสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 

  30,224               30,224 

(7) ตู๎ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าชนิด
หอยโขํง 

  15,000               15,000 

(8) ตู๎ 2 ชั้นควบคุมเคร่ืองสูบน้ า
ชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 
แรงม๎า 

  36,000               36,000 

(9) ตู๎ 2 ชั้นควบคุมเคร่ืองสูบน้ า
ชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 
แรงม๎า 

  30,000               30,000 

เครื่องพํนหมอกควัน           59,000       59,000 
บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์) ขนาด 1.5 
แรงม๎า 

  12,092               12,092 
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แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

 
 

บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์) ขนาด 2 แรงม๎า 

  14,610               14,610 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสํง                     
รถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ 
ขนาดความจไุมํน๎อยกวํา 10,000 
ลิตร ถังเหลี่ยม 

              
 

5,500,000  
  5,500,000 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพรํ                     
กล๎องถํายภาพ ระบบดิจิตอล         19,300         19,300 

ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้
าง 

คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค                     

 

เงินชดเชยคํางานกํอสร๎างสัญญา
แบบปรับราคาได๎ (คํา K) 

        50,000         50,000 

คําออกแบบ คําควบคมุงานท่ีจําย
ให๎แกํเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให๎ไดม๎าซึ่ง
สิ่งกํอสร๎าง 

        50,000         50,000 

 
 

งบรายจ่าย 
อื่น 

รายจ่าย
อื่น 

รายจํายอื่น                     
คําใช๎จํายส าหรับคําจ๎างที่ปรึกษาวจิัย
ประเมินผลพัฒนาแบบผังเมือง 
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมตาํงๆ 

        10,000         10,000 

คําส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน                 25,000 25,000 
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งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนเอกชน           180,000       180,000 
เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํ
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ๎านดุหุน หมํูที่ 3 

    60,000             60,000 

เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํ
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ๎านโต๏ะบนั หมํูที่ 8 

    25,000             25,000 

เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํ
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ๎านปากคลอง หมํูที่ 9 

    24,000             24,000 

เงินอุดหนุนสํวนราชการ                     
โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ             50,000     50,000 
โครงการศูนย์ปฏบิัติการรํวมใน
การชํวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

                20,000 20,000 

โครงการอาหารกลางวนัส าหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลบํอหิน 

            2,920,000     2,920,000 

รวม 11,271,400 2,239,230 599,000 270,000 4,090,550 389,000 9,646,200 5,685,000 12,285,220 46,475,600 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562 

ครั้งที ่1 
วันที่  20  สิงหาคม  2562  เวลา  13.00 น. 

ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน 
……………………….. 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางวัลลี  เงินส ี ประธานสภาฯ วัลลี  เงินส ี  
2 นายอิสมาแอน  บุญญา รองประธานสภาฯ อิสมาแอน  บุญญา  
3 นายวัฒนชัย  ชูเกิด เลขานุการสภาฯ วัฒนชัย  ชูเกิด  
4 นางเอ้ืองค า  ครชาตรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 เอ้ืองค า  ครชาตรี  
5 นายสมคิด  กุลวานิช สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 สมคิด  กุลวานิช  
6 นายอ านาจ  ปูเงิน สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 อ านาจ  ปูเงิน  
7 นายสมยศ  อ๋องยิ้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 สมยศ  อ๋องยิ้ว  
8 นายเกียรติวุฒิ  ร าภา สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 เกียรติวุฒิ  ร าภา  
9 นายสุธรรม  คนเที่ยง สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 สุธรรม  คนเที่ยง  
10 นายสิทธิชัย  ป่าสูง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 สิทธิชัย  ป่าสูง  
11 นายเติมศักดิ์  หมื่นจง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 เติมศักดิ์  หมื่นจง  
 นายเกม  รัตนตรัง สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 เกม  รัตนตรัง  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสุกิจ  ทองหอม สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ลาประชุม 
2 นายอุดม  ด าทั่ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ลาประชุม 
3 นายภาคภูมิ  สมันหลี สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ลาประชุม 
4 นายเส็น  สันหย ี สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ลาประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย นายก อบต. จอมรวย  เกลี้ยงช่วย  
2 นายบุญชู  อยู่คง รองนายก อบต. บุญชู  อยู่คง  
3 นายวิชาญ  ตรงบาตัง รองนายก อบต. วิชาญ  ตรงบาตัง  
4 นายสมพรชนะ  สมทรง เลขานุการนายก สมพรชนะ  สมทรง  

153 



 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
5 นายปัณณวิชญ์  ณรงค์ หัวหน้าส านักงานปลัด ปัณณวิชญ์  ณรงค์  
6 นายปรีชา  หะสัง นายช่างโยธา ปรีชา  หะสัง  
7 นางกนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ์  
8 นางสาวอรอุมา  ทองศรี ผช.จพง.ธุรการ อรอุมา  ทองศรี  
9 น.ส.พลอยพัชร์  สุขจีน ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ พลอยพัชร์  สุขจีน  
10 นางสาวทิพย์สุดา  รักทรัพย์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ทิพย์สุดา  รักทรัพย์  

 

เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางวัลลี  เงินสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  ประธานในที่
ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ฯลฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
      3.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(วาระที่ 1) 
ประธานสภา      ตามท่ี นายก อบต. ได้ยื่นเสนอญัตติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯให้พิจารณาต่อไปนั้น จึงขอ
เชิญ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณในครั้งนี้ 

นายก อบต. 
 

     ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  บัดนี้ถึงเวลาที่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผมจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบายในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสถานะ

การเงิน 
ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 39,217,499.86 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 9,581,798.10 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,486,330.96 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได๎กันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
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   1.1.5 รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 5,593,000.00 บาท 
  1.2 เงินกู๎คงค๎าง จ านวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
  (1) รายรับจริง จ านวน 38,648,659.54 บาท ประกอบด๎วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 271,058.00 บาท 
   หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต จ านวน 39,907.00 บาท 
   หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน จ านวน 255,708.86 บาท 
   หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 617,630.00 บาท 
   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 118.00 บาท 
   หมวดรายได๎จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 16,945,152.68 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 20,519,085.00 บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 

  (3) รายจํายจริง จ านวน 27,176,402.87 บาท ประกอบด๎วย 
   งบกลาง จ านวน 8,131,334.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 9,469,670.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 6,024,767.87 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 421,840.00 บาท 
   งบรายจํายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,128,791.00 บาท 

  (4) รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 

  (5) รายจํายที่จํายจากเงินสะสม จ านวน 3,804,400.00 บาท 

  (6) รายจํายที่จํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

  (7) รายจํายที่จํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,285,220 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,685,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 9,646,200 

  แผนงานสาธารณสุข 389,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,090,550 

  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 270,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 599,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการพาณิชย์ 2,239,230 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 11,271,400 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 46,475,600 
 เหตุผล 

     เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา      เนื่องจากรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปก่อนแล้ว สมาชิกสภาฯ คงได้ศึกษา
รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้แล้ว ในวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่  1 คือ 
ขั้นตอนการรับหลักการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม ่

ประธานสภา      - ไม่มี 
     ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติในวาระท่ี 1 ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
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มติที่ประชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภา      เมื่อที่ประชุมมีมติรับแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 แล้ว ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ซึ่งจะประกอบด้วย สมาชิกสภา อบต. ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน วิธีการเลือกใน
กรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 1 ค่ะ 

  
 นายอ านาจ  ปูเงิน เสนอ  

ผู้รับรอง 
นายเกม  รัตนตรัง 
1. นายเติมศักดิ์  หมื่นจง 
2. นายอิสมาแอน  บุญญา 

 

ประธานสภา      มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 
     - ไม่มี 
     ถ้าไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิม ก็ถือว่า นายเกม  รัตนตรัง ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ
คนที่ 1 

ประธานสภา      ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 2 ค่ะ 
  นายอิสมาแอน  บุญญา เสนอ  

ผู้รับรอง 
นายสุธรรม  คนเที่ยง 
1. นายเกม  รัตนตรัง 
2. นายเกียรติวุฒิ  ร าภา 

 

ประธานสภา      มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 
    - ไม่มี 
     ถ้าไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิม ก็ถือว่า นายสุธรรม  คนเที่ยง ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการคนที่ 2 

ประธานสภา      ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 3 ค่ะ 
  นายเกม  รัตนตรัง เสนอ  

ผู้รับรอง 
นายเติมศักดิ์  หม่ืนจง 
1. นายอ านาจ  ปูเงิน 
2. นายสิทธิชัย  ป่าสูง 

 

ประธานสภา      มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม ่
     - ไม่มี 
     ถ้าไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมก็ถือว่านายเติมศักดิ์  หมื่นจง ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการคนที่ 3 

ประธานสภา      ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 4 ค่ะ 
     - ไม่มี 
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     ถ้าไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม ก็ขอประกาศว่า นายเกม  รัตนตรัง    
    นายสุธรรม  คนเที่ยง และนายเติมศักดิ์  หมื่นจง ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ 

ประธานสภา      ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภา ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วยค่ะ  

นายเติมศักดิ์ หมื่นจง      ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 
         - วันที่  21  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.   
         - วันที่  22  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.   
         - วันที่  23  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.   

ประธานสภา      มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนออีกม้ัยค่ะ 
     - ไม่มี 
     - ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามท่ีได้เสนอมา 

ประธานสภา      ขอแจ้งนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่    
27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน เวลา 13.00 น. เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) 

ที่ประชุม  รับทราบ 
เลขานุการสภา      ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการ และ

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่  20  สิงหาคม  2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมหาดหัวหิน 

 
ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 
          (ลงชื่อ)     วัฒนชัย  ชูเกิด      ผู้จดรายงานฯ 
                                                                (นายวัฒนชัย  ชูเกิด) 
                                    เลขานุการสภา อบต.บ่อหิน 
 
        (ลงชื่อ)     วัลลี  เงินสี                       
                                  (นางวัลลี  เงินส)ี                                             
                          ประธานสภา อบต.บ่อหิน  
 
 
 

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562 

ครั้งที ่2 
วันที่  27  สิงหาคม  2562  เวลา  13.00 น. 

ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน 
……………………….. 

   ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอิสมาแอน  บุญญา รองประธานสภาฯ 
ท าหน้าที่ประธานสภา 

อิสมาแอน  บุญญา  

2 นายวัฒนชัย  ชูเกิด เลขานุการสภาฯ วัฒนชัย  ชูเกิด  
3 นางเอ้ืองค า  ครชาตรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 เอ้ืองค า  ครชาตรี  
4 นายสุกิจ  ทองหอม สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 สุกิจ  ทองหอม  
5 นายอุดม  ด าทั่ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 อุดม  ด าทั่ว  
6 นายภาคภูมิ  สมันหลี สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ภาคภูมิ  สมันหลี  
7 นายอ านาจ  ปูเงิน สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 อ านาจ  ปูเงิน  
8 นายสมยศ  อ๋องยิ้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 สมยศ  อ๋องยิ้ว  
9 นายสุธรรม  คนเที่ยง สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 สุธรรม  คนเที่ยง  
10 นายเติมศักดิ์  หมื่นจง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 เติมศักดิ์  หมื่นจง  
11 นายเส็น  สันหย ี สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 เส็น  สันหย ี  
12 นายเกม  รัตนตรัง สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 เกม  รัตนตรัง  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางวัลลี  เงินส ี  ประธานสภาฯ ลาประชุม 
2 นายสมคิด  กุลวานิช สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 ลาประชุม 
3 นายเกียรติวุฒิ  ร าภา สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 ลาประชุม 
4 นายสิทธิชัย  ป่าสูง สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 ลาประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย นายก อบต. จอมรวย  เกลี้ยงช่วย  
2 นายบุญชู  อยู่คง รองนายก อบต. บุญชู  อยู่คง  
3 นายวิชาญ ตรงบาตัง รองนายก อบต. วิชาญ ตรงบาตัง  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
4 นายสมพรชนะ  สมทรง เลขานุการนายก อบต. สมพรชนะ  สมทรง  
5 นายปัณณวิชญ์  ณรงค์ หัวหน้าส านักงานปลัด ปัณณวิชญ์  ณรงค์  
6 นายปรีชา  หะสัง นายช่างโยธา ปรีชา  หะสัง  
7 น.ส.พลอยพัชร์  สุขจีน ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ พลอยพัชร์  สุขจีน  
8 นางกนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ์  
9 นางสาวอรอุมา  ทองศรี ผช.จพง.ธุรการ อรอุมา  ทองศรี  

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอิสมาแอน  บุญญา รองประธานสภา ท าหน้าที่แทนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
      ฯลฯ 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

      3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(วาระที่ 2 และ 3) 

ประธานสภา      ตามที่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการประชุม สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  นั้น 
     บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้น าเสนอผลการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณซึ่งปรากฏว่า ที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และมีมติยืนตามร่างข้อบัญญัติเดิมทุกประการพร้อมกับน าร่างข้อบัญญัติเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาในวาระท่ี 2 และ 3 
     ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาทบทวน
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือตามร่างข้อบัญญัติเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภา      เมื่อที่ประชุมได้มีมติผ่านร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 2 แล้วต่อไปจะได้พิจารณาในวาระที่ 
3 ซึ่งการพิจารณาในวาระนี้เป็นการลงมติที่จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่เท่านั้นโดยไม่มีการอภิปราย 

มติที่ประชุม      มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 และให้น าเสนอนายอ าเภอเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ฯลฯ 
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ปิดประชุมเวลา  15.00  น. 
 

       (ลงชื่อ)     วัฒนชัย  ชูเกิด      ผู้จดรายงานฯ 
                                                                (นายวัฒนชัย  ชูเกิด) 
                                    เลขานุการสภา อบต.บ่อหิน 
 
        (ลงชื่อ)     อิสมาแอน  บุญญา                       
                                  (นายอิสมาแอน  บุญญา)                                             
                           รองประธานสภา อบต.บ่อหิน ท าหน้าที่แทน 
       ประธานสภา อบต.บ่อหิน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  25  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมหาดหัวหิน 

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

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายเกม  รัตนตรัง ประธานคณะกรรมการฯ เกม  รัตนตรัง 
2. นายสุธรรม  คนเที่ยง กรรมการ สุธรรม  คนเที่ยง 
3. นายเติมศักดิ์  หมื่นจง กรรมการและเลขานุการ เติมศักดิ์  หมื่นจง 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เมื่อคณะกรรมการพร๎อมแล๎ว ประธานคณะกรรมการฯ ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไมํมี- 
  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 -ไมํมี- 
  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานกรรมการ    3.1 การแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามที่  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารสํ วนต าบลบํอหิน สมัยสามัญ สมัยที่  3               
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได๎มีมติรับหลักการรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได๎ก าหนดวัน เวลา ให๎ผู๎บริหารและสมาชิก
สภาฯ ยื่นค าแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ก าหนดตั้งแตํวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ปรากฏวําไมํมี
ผู๎บริหารและสมาชิกสภาขอยื่นแปรญัตติ เพราะฉะนั้น ขอให๎คณะกรรมการแปรญัตติรํวม
พิจารณาวํารํางงบประมาณดังกลําว มีความเหมาะสม ถูกต๎องตามระเบียบ ข๎อบังคับ 
กฎหมายหรือไมํ หรือคณะกรรมทํานใดมีอะไรจะแก๎ไขเปลี่ยนแปลงบ๎าง ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม      ไมํมีผู๎เสนอยื่นค าแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 และคณะกรรมการแปรญัตติได๎ตรวจสอบแล๎ว เห็นวําถูกต๎องตามระเบียบ จึงได๎ยืน
ตามรํางเดิมที่นายกองค์การบริหารสํวนต าบลบํอหิน ได๎เสนอ 
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ประธานกรรมการ      เมื่อไมํมีผู๎ใด ขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นอันวําคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบกับรํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายวํามีความเหมาะสม ถูกต๎อง ตามระเบียบกฎหมายทุกประการ ตํอไป
จะได๎น าเสนอประธานสภาฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการในขั้นตอนตํอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 -ไมํมี- 
   
ปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 
 
 

 (ลงชื่อ)   เกม  รัตนตรัง ผู๎ตรวจ   (ลงชื่อ)  นายเติมศกัดิ์  หมื่นจง  ผู๎จดรายงานฯ 
             (นายเกม  รัตนตรัง)                       (นายเติมศักดิ์  หมื่นจง)     
           ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ                                กรรมการและเลขานุการ 
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