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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

    ข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน 

          เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

           ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

258 หมู่ที่ 1 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

   
      

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เขต/อ าเภอ สิเกา    จังหวัดตรัง 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - 

258  ซอย-  ถนนรัษฎานุประดิษฐ์  แขวง/ต าบล บ่อหิน 
  เขต/อ าเภอ สิเกา  จังหวัดตรัง  92150 

      
   

พื้นที่ 124.00 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 7,244 คน 
ชาย 3,686 คน 
หญิง 3,558 คน 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

สารบัญ 
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 -  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565 
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 -  ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายรับ) 4 
 -  ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายจ่าย) 5 

ส่วนที่ 2  ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 
 -  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 -  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 8 
 -  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 17 
 -  รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 
 -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 
22 

 -  รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 
 -  รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  
69 

 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 164 
   

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 176 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 182 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 185 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 187 
  
เอกสารแนบ 
          - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม  2563 
          - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์                    

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
          - ใบเสนอราคา 
          - แบบ ปร.4, ปร.5 
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ส่วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
                บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นขององค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน  จะได๎เสนอรํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปีตํอสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหินอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้                  
ผู๎บริหารท๎องถิ่นองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จึงขอชี้แจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตํอไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 44,384,898.00 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 15,448,647.84 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 13,182,268.79 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 5,500,000.00 

บาท 
  1.2 เงินกู๎คงค๎าง จ านวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 41,533,133.09 บาท ประกอบด๎วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 212,423.26 บาท 
   หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และ

ใบอนุญาต 
จ านวน 84,915.00 บาท 

   หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน จ านวน 225,006.51 บาท 
   หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภค และ

กิจการพาณิชย๑ 
จ านวน 533,574.00 บาท 

   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 161,322.18 บาท 
   หมวดรายได๎จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,578,613.14 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 21,737,279.00 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค๑ จ านวน 11,979,522.00 บาท 
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  2.3 รายจํายจริง จ านวน 32,207,911.40 บาท ประกอบด๎วย 
   งบกลาง จ านวน 10,377,499.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 11,699,217.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 6,772,513.84 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 578,836.20 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,779,845.36 บาท 
   งบรายจํายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค๑ จ านวน 11,979,522.00 บาท 
  2.5 มีการจํายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ จ านวน 7,445,310.31 บาท 
  2.6 รายจํายที่จํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจํายที่จํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 ค าแถลงงบประมาณ   
ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

    
1. รายรับ    
        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 212,423.26 307,800.00 170,000.00 
  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และ

ใบอนุญาต 
84,915.00 31,460.00 72,960.00 

  หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน 225,006.51 350,000.00 100,000.00 
  หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภค และ

กิจการพาณิชย๑ 
533,574.00 1,140,000.00 1,288,500.00 

  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 161,322.18 31,200.00 11,200.00 
  หมวดรายได๎จากทุน 0.00 0.00 0.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,217,240.95 1,860,460.00 1,642,660.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 18,578,613.14 20,970,600.00 20,503,100.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
18,578,613.14 20,970,600.00 20,503,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,737,279.00 24,069,540.00 23,384,240.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
21,737,279.00 24,069,540.00 23,384,240.00 

รวม 41,533,133.09 46,900,600.00 45,530,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 10,377,499.00 11,864,718.00 12,528,916.00 
  งบบุคลากร 11,699,217.00 14,779,920.00 15,373,190.00 
  งบด าเนินงาน 6,772,513.84 11,452,240.00 11,786,053.00 
  งบลงทุน 578,836.20 5,039,722.00 2,467,841.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,779,845.36 3,729,000.00 3,369,000.00 
  งบรายจํายอื่น 0.00 35,000.00 5,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 32,207,911.40 46,900,600.00 45,530,000.00 
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ส่วนที่ 2 
 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

        

      ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,219,093 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 180,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,530,590 
  แผนงานสาธารณสุข 699,120 
  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 704,440 
  แผนงานเคหะและชุมชน 208,000 
  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 175,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 574,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,727,600 
  แผนงานการเกษตร 40,000 
  แผนงานการพาณิชย๑ 1,943,241 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,528,916 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 45,530,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
   

             แผนงานงบกลาง 

        
  งาน 

 
 

งบ 
  

งบกลาง รวม 

งบกลาง 12,528,916 12,528,916 
    งบกลาง 12,528,916 12,528,916 

รวม 12,528,916 12,528,916 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                      

งาน 
 
 
งบ  
  

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง 

งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

รวม 

งบบุคลากร 5,667,160 422,700 2,692,000 185,400 8,967,260 
    เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,398,320 0 0 0 2,398,320 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,268,840 422,700 2,692,000 185,400 6,568,940 
งบด าเนินงาน 2,391,933 104,000 548,000 46,000 3,089,933 
    คําตอบแทน 662,000 74,000 270,000 26,000 1,032,000 
    คําใช๎สอย 1,365,000 30,000 148,000 20,000 1,563,000 
    คําวัสดุ 172,933 0 100,000 0 272,933 
    คําสาธารณูปโภค 192,000 0 30,000 0 222,000 
งบลงทุน 62,700 0 74,200 0 136,900 
    คําครุภัณฑ๑ 62,700 0 74,200 0 136,900 
งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000 
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 20,000 
งบรายจ่ายอ่ืน 5,000 0 0 0 5,000 
    รายจํายอื่น 5,000 0 0 0 5,000 

รวม 8,146,793 526,700 3,314,200 231,400 12,219,093 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                     

  
งาน 

งบ  
  
  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 

งบด าเนินงาน 180,000 180,000 
    คําตอบแทน 30,000 30,000 
    คําใช๎สอย 90,000 90,000 
    คําวัสดุ 60,000 60,000 

รวม 180,000 180,000 
              



-11- 

[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

แผนงานการศึกษา 
                     

  
งาน 

งบ 
 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

งบบุคลากร 786,270 2,378,100 3,164,370 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 786,270 2,378,100 3,164,370 
งบด าเนินงาน 244,000 3,445,120 3,689,120 
    คําตอบแทน 105,000 223,000 328,000 
    คําใช๎สอย 80,000 1,438,350 1,518,350 
    คําวัสดุ 59,000 1,723,770 1,782,770 
    คําสาธารณูปโภค 0 60,000 60,000 
งบลงทุน 33,800 653,300 687,100 
    คําครุภัณฑ๑ 33,800 653,300 687,100 
งบเงินอุดหนุน 0 2,990,000 2,990,000 
    เงินอุดหนุน 0 2,990,000 2,990,000 

รวม 1,064,070 9,466,520 10,530,590 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

แผนงานสาธารณสุข 
                     

  
งาน 

งบ 
   
  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 

งบบุคลากร 162,120 162,120 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 162,120 162,120 
งบด าเนินงาน 357,000 357,000 
    คําตอบแทน 142,000 142,000 
    คําใช๎สอย 185,000 185,000 
    คําวัสดุ 30,000 30,000 
งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 
    เงินอุดหนุน 180,000 180,000 

รวม 699,120 699,120 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                     

  
งาน 

งบ  
   
  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 

งบบุคลากร 580,440 580,440 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 580,440 580,440 
งบด าเนินงาน 124,000 124,000 
    คําตอบแทน 79,000 79,000 
    คําใช๎สอย 45,000 45,000 

รวม 704,440 704,440 
                    
แผนงานเคหะและชุมชน 

                      
งาน 

งบ 
  
   

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 

งบด าเนินงาน 208,000 208,000 
    คําใช๎สอย 208,000 208,000 

รวม 208,000 208,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                     

  
งาน 

งบ 
   
  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 

งบด าเนินงาน 175,000 175,000 
    คําใช๎สอย 175,000 175,000 

รวม 175,000 175,000 
              
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

                     
 

 งาน 
งบ 
   

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบด าเนินงาน 345,000 50,000 395,000 
    คําใช๎สอย 335,000 50,000 385,000 
    คําวัสดุ 10,000 0 10,000 
งบเงินอุดหนุน 70,000 109,000 179,000 
    เงินอุดหนุน 70,000 109,000 179,000 

รวม 415,000 159,000 574,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                     

  
งาน 

งบ 
  
   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 

งบบุคลากร 2,499,000 0 2,499,000 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,499,000 0 2,499,000 
งบด าเนินงาน 1,178,000 910,000 2,088,000 
    คําตอบแทน 270,000 0 270,000 
    คําใช๎สอย 320,000 910,000 1,230,000 
    คําวัสดุ 585,000 0 585,000 
    คําสาธารณูปโภค 3,000 0 3,000 
งบลงทุน 106,700 1,033,900 1,140,600 
    คําครุภัณฑ๑ 106,700 0 106,700 
    คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 0 1,033,900 1,033,900 

รวม 3,783,700 1,943,900 5,727,600 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

แผนงานการเกษตร 
                     

  
งาน 

งบ  
  

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 

งบด าเนินงาน 40,000 40,000 
    คําใช๎สอย 40,000 40,000 

รวม 40,000 40,000 
             แผนงานการพาณิชย์ 

                     
  

งาน 
งบ  
    

งานกิจการประปา รวม 

งบด าเนินงาน 1,440,000 1,440,000 
    คําใช๎สอย 40,000 40,000 
    คําวัสดุ 200,000 200,000 
    คําสาธารณูปโภค 1,200,000 1,200,000 
งบลงทุน 503,241 503,241 
    คําครุภัณฑ๑ 503,241 503,241 

รวม 1,943,241 1,943,241 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 (แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
มาตรา มาตรา 87 จึงตราข๎อบัญญัติขึ้นไว๎โดยความเห็นชอบของสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน  และโดย
อนุมัติของนายอ าเภอสิเกา 
               ข๎อ 1 ข๎อบัญญัติ นี้เรียกวํา ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
               ข๎อ 2 ข๎อบัญญัติ นี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต๎นไป 
               ข๎อ 3 งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 45,530,000 บาท 
               ข๎อ 4 งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 45,530,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,219,093 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 180,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,530,590 
  แผนงานสาธารณสุข 699,120 
  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 704,440 
  แผนงานเคหะและชุมชน 208,000 
  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 175,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 574,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,727,600 
  แผนงานการเกษตร 40,000 
  แผนงานการพาณิชย๑ 1,943,241 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,528,916 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 45,530,000 

                       ข๎อ 5 งบประมาณรายจํายเฉพาะการ จํายจากรายได๎ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
        งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

               ข๎อ 6 ให๎นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหินปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติให๎
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

                       ข๎อ 7 ให๎นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหินมีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

 
   

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

  
                                           (นายจอมรวย  เกลี้ยงชํวย) 

  
                                             ต าแหนํง นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

  
                                     อนุมัติ 

 
    

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

 
       (นายมานะ  เทือกสุบรรณ) 

 
       ต าแหนํง นายอ าเภอสิเกา 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
                 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
หมวดภาษีอากร             
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 125,809.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท๎องที่ 36,494.56 525.46 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง 0.00 14,121.14 120,000.00 0.00 % 120,000.00 
     ภาษีปูาย 41,799.00 39,960.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
     อากรรังนกอีแอํน 157,816.66 157,816.66 157,800.00 -87.33 % 20,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 361,919.72 212,423.26 307,800.00     170,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
     คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 7,731.00 2,658.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,165.00 5,552.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     คําธรรมเนียมส าหรับสิ่งลํวงล้ าล าน้ า 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00 
     คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย๑ 1,380.00 780.00 660.00 0.00 % 660.00 
     คําธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00 

     คําธรรมเนียมอ่ืน ๆ 22,985.00 26,956.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คําปรับการผิดสัญญา 7,600.00 46,009.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

  
รายการ 

รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

     คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ตํอสุขภาพ 

800.00 2,200.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

     คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00 

     คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 420.00 760.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     คําใบอนุญาตส าหรับสิ่งลํวงล้ าล าน้ า 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00 
     คําใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 42,081.00 84,915.00 31,460.00     72,960.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
     ดอกเบี้ย 358,948.11 225,006.51 350,000.00 -71.43 % 100,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 358,948.11 225,006.51 350,000.00     100,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์             
     รายได๎จากประปา 856,246.00 533,574.00 1,140,000.00 13.03 % 1,288,500.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 856,246.00 533,574.00 1,140,000.00     1,288,500.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
     คําจ าหนํายเศษของ 0.00 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คําขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ๎าง 0.00 159,000.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00 
     คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร 123.00 221.00 200.00 0.00 % 200.00 
     รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 0.00 1,101.18 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 123.00 161,322.18 31,200.00     11,200.00 
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รายการ 

รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

หมวดภาษีจัดสรร             
     ภาษีรถยนต๑ 511,210.73 514,132.27 547,000.00 0.00 % 547,000.00 
     ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,483,578.84 8,810,688.62 9,425,600.00 -0.27 % 9,400,600.00 
     ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได๎ฯ 2,969,325.98 2,936,924.92 3,400,000.00 0.00 % 3,400,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 80,140.34 81,066.53 80,000.00 0.00 % 80,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 6,401,488.70 5,590,295.32 6,400,000.00 0.00 % 6,400,000.00 
     คําภาคหลวงแรํ 64,828.76 58,438.97 50,500.00 0.00 % 50,500.00 
     คําภาคหลวงปิโตรเลียม 56,405.95 49,613.01 0.00 100.00 % 22,500.00 
     คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

1,065,651.00 534,395.00 1,065,000.00 -43.66 % 600,000.00 

     คําธรรมเนียมและคําใช๎น้ าบาดาล 3,061.00 2,040.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 931.20 1,018.50 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,636,622.50 18,578,613.14 20,970,600.00     20,503,100.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             
     เงินอุดหนุนทั่วไป 21,034,816.00 21,737,279.00 24,069,540.00 -2.85 % 23,384,240.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,034,816.00 21,737,279.00 24,069,540.00     23,384,240.00 
รวมทุกหมวด 43,290,756.33 41,533,133.09 46,900,600.00     45,530,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  45,530,000   บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 170,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง จ านวน 120,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินภาษีที่จัดเก็บได๎        

  
ภาษีปูาย จ านวน 30,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินภาษีที่จัดเก็บได๎        

  
อากรรังนกอีแอํน จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินภาษีที่จัดเก็บได๎   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 72,960 บาท 

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําธรรมเนียมที่จัดเก็บได๎   

  
คําธรรมเนียมส าหรับสิ่งลํวงล้ าล าน้ า จ านวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎เพ่ือเตรียมรองรับการจัดเก็บคําธรรมเนียมส าหรับสิ่งลํวงล้ า
ล าน้ า 

  

  
คําธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย๑ จ านวน 660 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําธรรมเนียมที่จัดเก็บได๎   

  
คําธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎เพ่ือเตรียมรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 

  

  
คําปรับการผิดสัญญา จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําปรับที่จัดเก็บได๎           

  
คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ จ านวน 1,500 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎     

  
คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 300 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎     

  
คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎ 
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คําใบอนุญาตส าหรับสิ่งลํวงล้ าล าน้ า จ านวน 1,500 บาท 

    
ประมาณการไว๎เพ่ือเตรียมรองรับการจัดเก็บคําใบอนุญาตส าหรับสิ่งลํวงล้ า
ล าน้ า 

  

  
คําใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับคําใบอนุญาตที่จัดเก็บได๎     

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 100,000 บาท 

    ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ        

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,288,500 บาท 

  
รายได๎จากประปา จ านวน 1,288,500 บาท 

    ประมาณการไว๎มากกวําปีที่ผํานมาและสูงกวํายอดเงินที่ได๎รับ     

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,200 บาท 

  
คําขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ๎าง จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาและต่ ากวํายอดเงินที่ได๎รับ          

  
คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร จ านวน 200 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ          

  
รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับยอดเงินที่ได๎รับ          
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,503,100 บาท 

  
ภาษีรถยนต๑ จ านวน 547,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการ
จัดสรร      

  

  
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,400,600 บาท 

    
ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการ
จัดสรร      

  

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

    
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการ
จัดสรร      

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 80,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการ
จัดสรร      

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 6,400,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการ
จัดสรร      
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คําภาคหลวงแรํ จ านวน 50,500 บาท 

    
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการ
จัดสรร      

  

  
คําภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 22,500 บาท 

    
ประมาณการไว๎มากกวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการ
จัดสรร      

  

  
คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 600,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการ
จัดสรร      

  

  
คําธรรมเนียมและคําใช๎น้ าบาดาล จ านวน 1,500 บาท 

    
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการ
จัดสรร      

  

  
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการ
จัดสรร      

  

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,384,240 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 23,384,240 บาท 

    
ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมาและใกล๎เคียงกับเงินที่ได๎รับการ
จัดสรร         
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

อ าเภอสิเกา    จังหวัดตรัง 
 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
แผนงานงบกลาง             
งบกลาง             
  งบกลาง             
  งบกลาง             
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 173,978 147,051 180,000 8.33 % 195,000 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,625 7,078 10,000 0 % 10,000 
    เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 6,881,900 7,215,700 8,090,400 5.68 % 8,550,000 
    เบี้ยยังชีพความพิการ 2,260,800 2,495,200 3,060,000 -1.96 % 3,000,000 
    เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 84,000 84,000 96,000 0 % 96,000 
    เงินส ารองจําย 19,906 73,977 70,000 42.86 % 100,000 
    รายจํายตามข๎อผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 442,916 

      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บํอหิน 129,000 129,000 130,000 3.85 % 135,000 
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) 197,237 225,493 456,636 -100 % 0 

รวมงบกลาง 9,753,446 10,377,499 12,093,036     12,528,916 
รวมงบกลาง 9,753,446 10,377,499 12,093,036     12,528,916 
รวมงบกลาง 9,753,446 10,377,499 12,093,036     12,528,916 

รวมแผนงานงบกลาง 9,753,446 10,377,499 12,093,036     12,528,916 
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รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารทั่วไป             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             
    เงินเดือนนายก/รองนายกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080 
    คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
    คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

    
คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค๑การบริหารสํวนต าบล 

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

    
คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

1,454,400 1,454,400 1,454,400 17.82 % 1,713,600 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,139,120 2,139,120 2,139,120     2,398,320 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 2,534,040 2,649,097 3,024,360 -22.82 % 2,334,120 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 15,310 4,610 7,000 -100 % 0 
    เงินประจ าต าแหนํง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000 
    เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000 
    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 710,780 730,080 858,840 -24.98 % 644,320 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 59,020 48,240 58,800 -34.69 % 38,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,571,150 3,684,027 4,201,000     3,268,840 
รวมงบบุคลากร 5,710,270 5,823,147 6,340,120     5,667,160 
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รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

0 0 37,182 1,298.53 % 520,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    คําเชําบ๎าน 138,800 136,900 168,000 -33.33 % 112,000 
    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ๎างประจ า 

0 0 0 100 % 20,000 

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 35,300 26,000 40,000 -100 % 0 
รวมค่าตอบแทน 174,100 162,900 255,182     662,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      1. คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 0 0 2,000 -100 % 0 
      10. คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  0 0 5,000 -100 % 0 
      2. คําโฆษณาและเผยแพรํ 66,040 67,830 70,000 -100 % 0 
      3. คําธรรมเนียม 0 0 2,000 -100 % 0 
      4. คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําถํายเอกสาร 2,406 0 0 0 % 0 
      4. คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑และจดทะเบียนเว็บไซต๑ 0 1,290 2,000 -100 % 0 
      5. คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 20,000 -100 % 0 
      5. คําเชําพื้นที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑และจดทะเบียนเว็บไซต๑ 1,190 0 0 0 % 0 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
6. คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. 

0 84,290 108,000 -100 % 0 

      
7. คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ของ อปท. 

66,000 0 0 0 % 0 

      7. คําเชําอาคารสถานที่ (ท่ีท าการ อบต.ชั่วคราว) 0 55,000 70,500 -100 % 0 
      8. คําจัดเก็บและบันทึกข๎อมูลพ้ืนฐาน 0 0 5,000 -100 % 0 
      8. คําเชําอาคารสถานที่ (ท่ีท าการ อบต.) 55,000 0 0 0 % 0 
      9. คําเบี้ยประกัน 0 634.48 5,000 -100 % 0 
      คําโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ 0 0 0 100 % 70,000 
      คําจัดท าประกันภัยทรัพย๑สิน 0 0 0 100 % 5,000 

      
คําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

0 0 0 100 % 5,000 

      คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 10,000 

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. 

0 0 0 100 % 50,000 

      คําจ๎างเหมาบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 25,000 

      คําเชําอาคารสถานที่ (ที่ท าการ อบต.ชั่วคราว) 0 0 0 100 % 78,000 

      คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 0 0 0 100 % 5,000 

      
คําธรรมเนียมตํางๆ 
 

0 0 0 100 % 2,000 

      คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 1,000 

    
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
 

28,945 27,150 40,000 0 % 40,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      คําชดใช๎คําเสียหาย หรือสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 5,000 

      
คําใช๎จํายในการจัดซื้อหนังสือ/คูํมือที่เกี่ยวเนื่องในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

3,650 0 0 0 % 0 

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 126,558 77,742 180,000 -16.67 % 150,000 
      คําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000 
      คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง 0 0 800,000 -100 % 0 
      คําใช๎จํายส าหรับการเลือกตั้งขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 500,000 
      คําวารสาร หนังสือพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ 0 3,660 5,000 -20 % 4,000 

      
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การศึกษาดูงาน 

569,330 0 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

0 274,890 92,200 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

0 0 0 100 % 300,000 

      โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ๎าหน๎าที่ อบต.บํอหิน 0 0 0 100 % 20,000 
    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 27,830 41,381.33 65,000 -30.77 % 45,000 

รวมค่าใช้สอย 946,949 633,867.81 1,471,700     1,365,000 

  
ค่าวัสดุ 
 

            

    
วัสดุส านักงาน 
 

42,197 37,291 40,000 0 % 40,000 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 4,100 5,000 0 % 5,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 9,310 10,000 9.33 % 10,933 
    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 33,260 60,135 90,000 -44.44 % 50,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0 0 2,000 0 % 2,000 
    วัสดุเครื่องแตํงกาย 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 28,670 39,581 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุอื่น 26,400 0 5,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 130,527 150,417 217,000     172,933 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    คําไฟฟูา 61,304.27 62,897.74 120,000 0 % 120,000 
    คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 9,280.76 8,417.32 15,000 0 % 15,000 
    คําบริการโทรศัพท๑ 6,225.94 3,852.44 20,000 -50 % 10,000 
    คําบริการไปรษณีย๑ 2,500 5,000 10,000 -50 % 5,000 
    คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 26,707.2 17,804.8 20,000 100 % 40,000 
    คําเชําพื้นที่เว็บไซต๑ และคําธรรมเนียมที่เกี่ยวข๎อง 0 0 0 100 % 2,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 106,018.17 97,972.3 185,000     192,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,357,594.17 1,045,157.11 2,128,882     2,391,933 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             
      เก๎าอ้ีส านักงาน 0 0 0 100 % 6,900 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      เก๎าอ้ีอเนกประสงค๑ 0 25,500 0 0 % 0 

      เครื่องถํายเอกสารดิจิตอล 0 95,000 0 0 % 0 

      
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน (ราคารวมคําติดตั้ง) ขนาด 
24,000 บีทียู 

0 0 64,800 -100 % 0 

      ตู๎เหล็กเก็บเอกสารส านักงาน 0 11,000 0 0 % 0 
      ตู๎เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800 
    ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ             
      เครื่องขยายเสียง 0 0 30,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             
      1. เครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 0 28,700 0 0 % 0 

      
2. เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบที่ 
2 (38 หน๎า/นาที) 

0 14,000 0 0 % 0 

      3. อุปกรณ๑อํานบัตรแบบอเนกประสงค๑ (Smart Card Reader) 0 680 0 0 % 0 
      เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับประมวลผล 0 0 22,000 100 % 44,000 

      
เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 

7,600 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,600 174,880 116,800     62,700 
รวมงบลงทุน 7,600 174,880 116,800     62,700 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             

    
เงินอุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการอุดหนุนศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

0 0 20,000 0 % 20,000 

    เงินอุดหนุนสํวนราชการ             

      
โครงการศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระดับอ าเภอ  

20,000 20,000 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000     20,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000     20,000 

  งบรายจ่ายอ่ืน             
  รายจ่ายอ่ืน             
    รายจํายอื่น             
      คําใช๎จํายตามค าพิพากษา 0 0 0 100 % 5,000 
      คําส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 20,000 0 25,000 -100 % 0 

รวมรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 25,000     5,000 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 25,000     5,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 7,115,464.17 7,063,184.11 8,630,802     8,146,793 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 422,700 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     422,700 
รวมงบบุคลากร 

 
0 0 0     422,700 



-33- 

[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

0 0 0 100 % 30,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000 
    คําเชําบ๎าน 0 0 0 100 % 42,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     74,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      คําจัดเก็บและบันทึกข๎อมูลพ้ืนฐาน 0 0 0 100 % 5,000 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000 
      คําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     30,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     104,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0     526,700 
งานบริหารงานคลัง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 732,060 720,635 1,500,000 0 % 1,500,000 

    
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 
 

0 30,175 50,000 0 % 50,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    เงินประจ าต าแหนํง 0 0 42,000 0 % 42,000 
    คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 220,020 231,060 250,000 0 % 250,000 
    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 546,520 568,200 750,000 0 % 750,000 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 79,220 61,260 100,000 0 % 100,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,577,820 1,611,330 2,692,000     2,692,000 
รวมงบบุคลากร 1,577,820 1,611,330 2,692,000     2,692,000 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

29,500 78,200 100,000 120 % 220,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000 
    คําเชําบ๎าน 0 0 20,000 0 % 20,000 
    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ๎างประจ า 

0 0 0 100 % 20,000 

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 7,556 0 20,000 -100 % 0 
รวมค่าตอบแทน 37,056 78,200 150,000     270,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      คําโฆษณาประชาสัมพันธ๑ 670 1,350 10,000 -100 % 0 

      
คําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

0 0 0 100 % 5,000 

      คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 10,000 -70 % 3,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. 

99,000 99,000 120,000 -100 % 0 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      
คําใช๎จํายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข๎อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 

0 0 30,000 66.67 % 50,000 

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 52,944 60,403 50,000 -20 % 40,000 
      คําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000 
    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 5,800 6,440 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 158,414 167,193 240,000     148,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 52,372.6 49,212.53 50,000 -20 % 40,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 19,580 39,875 60,000 -16.67 % 50,000 
    วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 71,952.6 89,087.53 120,000     100,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    คําบริการไปรษณีย๑ 6,900 12,500 30,000 0 % 30,000 
    คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 8,902.4 20,000 -100 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,900 21,402.4 50,000     30,000 
รวมงบด าเนินงาน 274,322.6 355,882.93 560,000     548,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             
      เก๎าอ้ีส านักงาน 0 7,600 0 0 % 0 
      เก๎าอ้ีส านักงาน 0 0 0 100 % 6,900 
      ตู๎บานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ฟุต 0 0 4,800 -100 % 0 
      ตู๎บานเลื่อนกระจกสูง 4 ชั้น 11,500 0 0 0 % 0 
      ตู๎บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุตพร๎อมขารอง 3,000 0 0 0 % 0 
      ตู๎บานเลื่อนทึบทรงสูง 3 ฟุต 0 0 13,500 -100 % 0 
      ตู๎บานเลื่อนทึบสูง 4 ชั้น 5,500 0 0 0 % 0 
      ตู๎เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800 
    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             
      เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับประมวลผล 0 0 0 100 % 22,000 
      เครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 0 0 0 100 % 22,000 
      เครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 20,900 21,800 0 0 % 0 
      เครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 0 28,900 60,000 -100 % 0 
      เครื่องพิมพ๑ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครํสั้น 0 21,690 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3  

0 6,250 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ LED ขาวด า (18 หน๎า/นาที) 0 0 0 100 % 2,600 

      
เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน๎า/นาที) 

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

      สแกนเนอร๑ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย๑บริการแบบที่1 0 0 17,000 -100 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ์ 

 
40,900 94,740 104,200     74,200 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงบลงทุน 40,900 94,740 104,200     74,200 
รวมงานบริหารงานคลัง 1,893,042.6 2,061,952.93 3,356,200     3,314,200 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 185,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     185,400 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     185,400 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

0 0 0 100 % 14,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000 
    คําเชําบ๎าน 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     26,000 
  ค่าใช้สอย             

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000 
      คําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     20,000 
รวมงบด าเนินงาน 

 
0 0 0     46,000 



-38- 

[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     231,400 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,008,506.77 9,125,137.04 11,987,002     12,219,093 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     30,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      คําจัดท าประกันภัยทรัพย๑สิน 0 0 0 100 % 2,000 

      
คําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งปูาย
ประชาสัมพันธ๑หรือปูายอื่นๆ ที่ไมํมีลักษณะเป็นงานกํอสร๎าง 

0 0 0 100 % 3,000 

      คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 15,000 -66.67 % 5,000 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      
คําใช๎จํายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํและสงกรานต๑ 

0 13,460 0 0 % 0 

      
คําใช๎จํายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหมํและสงกรานต๑ ประจ าปี 2562 

26,060 0 0 0 % 0 

      
คําใช๎จํายในการชํวยเหลือประชาชนกํอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุจากสาธารณภัยตํางๆ 
 

0 511,890 0 0 % 0 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการชํวยเหลือประชาชนกํอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ
หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ 

0 0 130,000 -100 % 0 

      โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ 0 0 20,000 -100 % 0 

      
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล
สงกรานต๑ 

0 0 20,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค๑การ
บริหารสํวนต าบลบํอหิน 

0 0 172,200 -100 % 0 

      
โครงการสํงเสริมและสนับสนุนฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

0 0 10,000 -100 % 0 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 10,000 200 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 26,060 525,350 377,200     90,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุกํอสร๎าง 0 9,850 0 0 % 0 
    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0 0 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุเครื่องแตํงกาย 0 0 0 100 % 10,000 
    วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 15,000 
    วัสดุอื่น 0 0 15,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 9,850 50,000     60,000 
รวมงบด าเนินงาน 

 
 

26,060 535,200 427,200     180,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             
      ถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 0 59,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 0     0 
รวมงบลงทุน 0 59,000 0     0 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26,060 594,200 427,200     180,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 26,060 594,200 427,200     180,000 

แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 1,505,460 1,576,320 1,991,160 -62.62 % 744,270 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 1,000 -100 % 0 
    เงินประจ าต าแหนํง 0 0 0 100 % 42,000 
    เงินวิทยฐานะ 0 0 63,000 -100 % 0 
    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 451,920 461,400 559,202 -100 % 0 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 24,000 24,000 60,000 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,981,380 2,061,720 2,674,362     786,270 
รวมงบบุคลากร 1,981,380 2,061,720 2,674,361.81     786,270 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

0 0 15,000 300 % 60,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
    คําเชําบ๎าน 0 0 30,000 0 % 30,000 
    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ๎างประจ า 

0 0 0 100 % 10,000 

      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 10,800 7,000 95,000 -100 % 0 
รวมค่าตอบแทน 10,800 7,000 145,000     105,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      คําโฆษณาประชาสัมพันธ๑ 0 0 5,000 -100 % 0 

      
คําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

0 0 0 100 % 5,000 

      คําจ๎างเหมาบริการ 61,349 28,900 50,000 -100 % 0 

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ปกติของ อปท.  

313,430 275,550 240,000 -100 % 0 

    รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 15,000 0 % 15,000 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 41,928 33,333.7 70,000 -57.14 % 30,000 
      คําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 
 

15,000 15,000 0 0 % 0 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 16,600 2,250 30,000 -66.67 % 10,000 
รวมค่าใช้สอย 448,307 355,033.7 410,000     80,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 9,131 12,299.52 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 5,000 -100 % 0 
    วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 0 15,000 -33.33 % 10,000 
    วัสดุกํอสร๎าง 0 5,180 24,000 -100 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 755 0 3,000 -33.33 % 2,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ 0 13,700 0 0 % 0 
    วัสดุการเกษตร 0 0 2,000 -100 % 0 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0 0 0 100 % 2,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 2,240 0 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุอื่น 0 0 3,000 66.67 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 12,126 31,179.52 92,000     59,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    คําไฟฟูา 18,508.62 14,967.72 20,000 -100 % 0 
    คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 8,171.8 12,233.81 15,000 -100 % 0 
    คําบริการไปรษณีย๑ 0 0 3,000 -100 % 0 

    คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,680.42 27,201.53 43,000     0 
รวมงบด าเนินงาน 

 
497,913.42 420,414.75 690,000     244,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             
      เก๎าอ้ีส านักงาน 0 0 4,600 -100 % 0 
      ชั้นวางเอนกประสงค๑ 4 ชั้น 20,700 0 0 0 % 0 
      ชุดรับแขกไม๎ 0 0 9,500 -100 % 0 
      ตู๎บานเลื่อนกระจกสูง 4 ชั้น 34,800 0 0 0 % 0 
      ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0 0 0 100 % 11,800 
      โต๏ะครู พร๎อมเก๎าอ้ี ระดับ 1-2 3,000 0 0 0 % 0 
      พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 4,000 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             
      เครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 0 0 22,000 0 % 22,000 
      เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑หรือLED ขาวด า ชนิดNetwork แบบที่ 1 0 0 8,900 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 62,500 0 45,000     33,800 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค             
      โครงการกํอสร๎างศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก หมูํที่ 3 0 0 1,989,000 -100 % 0 
      โครงการกํอสร๎างศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก หมูํที่ 6 0 0 1,985,000 -100 % 0 
      โครงการปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด 0 0 52,500 -100 % 0 
      โครงการปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก 0 0 52,500 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 4,079,000     0 
รวมงบลงทุน 62,500 0 4,124,000     33,800 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,541,793.42 2,482,134.75 7,488,361.81     1,064,070 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 1,416,060 
    เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 84,000 
    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 0 100 % 842,040 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 0 0 0 100 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     2,378,100 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     2,378,100 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

0 0 0 100 % 128,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 
    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ๎างประจ า 

0 0 0 100 % 90,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     223,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             

      
คําโฆษณาประชาสัมพันธ๑ 
 

0 0 10,000 -100 % 0 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
คําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

0 0 0 100 % 10,000 

      คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 5,000 

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. 

0 0 0 100 % 126,000 

    รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 5,000 5,000 -100 % 0 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000 
      คําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ประเพณีท๎องถิ่นและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นรํวมกับชุมชน 

8,700 8,500 0 0 % 0 

      
โครงการจัดการแขํงขันกีฬาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหาร
สํวนต าบลบํอหิน 

29,065 27,773 0 0 % 0 

      
โครงการจัดการแขํงขันทักษะด๎านวิชาการให๎กับศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

14,451 15,651 0 100 % 20,000 

      
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

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

      โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 9,880 10,615 0 100 % 20,000 

      
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ส าหรับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

40,420 34,830 51,600 0 % 51,600 

      
โครงการสนับสนุนคําเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

28,200 24,300 36,000 0 % 36,000 

      
โครงการสนับสนุนคําจัดการเรียนการสอน ส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

277,100 238,000 255,000 0 % 255,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายส าหรับอาหารกลางวันศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

760,380 676,420 735,000 5 % 771,750 

      โครงการสนับสนุนคําหนังสือเรียน ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 18,800 16,200 24,000 0 % 24,000 

      
โครงการสนับสนุนคําอุปกรณ๑การเรียน ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

18,800 16,200 24,000 0 % 24,000 

    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 0 100 % 40,000 
รวมค่าใช้สอย 1,210,796 1,073,489 1,145,600     1,438,350 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000 
    วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 0 15,000 10,891.8 % 1,648,770 
    คําอาหารเสริม (นม) 944,305.92 987,200.24 1,628,770 -100 % 0 
    วัสดุกํอสร๎าง 0 0 0 100 % 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0 0 0 100 % 10,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ 0 0 5,000 200 % 15,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 944,305.92 987,200.24 1,648,770     1,723,770 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    คําไฟฟูา 0 0 0 100 % 30,000 
    คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 0 0 0 100 % 20,000 
    คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     60,000 
รวมงบด าเนินงาน 

 
2,155,101.92 2,060,689.24 2,794,370     3,445,120 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             
      เครื่องปรับอาการศ แบบแยกสํวน ขนาด 24,000 บีทียู 0 0 0 100 % 388,800 
      เครื่องปรับอาการศ แบบแยกสํวน ขนาด 40,000 บีทียู 0 0 0 100 % 204,000 
      โต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอ้ีรับประทานอาหาร 0 0 0 100 % 39,000 
    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             

      
เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 0 100 % 21,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     653,300 
รวมงบลงทุน 0 0 0     653,300 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนสํวนราชการ             
      โครงการวันเด็กแหํงชาติ 0 50,000 50,000 0 % 50,000 
      โครงการวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2562 50,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบํอ
หิน 

2,732,965 2,583,839 2,800,000 5 % 2,940,000 

รวมเงินอุดหนุน 2,782,965 2,633,839 2,850,000     2,990,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 2,782,965 2,633,839 2,850,000     2,990,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,938,066.92 4,694,528.24 5,644,370     9,466,520 
รวมแผนงานการศึกษา 

 
7,479,860.34 7,176,662.99 13,132,731.81     10,530,590 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานสาธารณสุข             
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 138,120 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     162,120 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     162,120 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

0 0 20,000 550 % 130,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000 
    คําเชําบ๎าน 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000     142,000 

  
ค่าใช้สอย 
 

            

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 15,901 27,260 0 0 % 0 
      คําโฆษณาและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ 0 0 0 100 % 10,000 

      
คําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

0 0 0 100 % 10,000 

      คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 40,000 -50 % 20,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000 
      คําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 
      คําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน 0 0 0 100 % 10,000 
      โครงการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการปูองกันและระงับโรคติดตํอเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (โค
วิด 19) 

0 0 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต๎นทาง 

0 0 10,000 0 % 10,000 

      
โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว 

0 0 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎าและคุมก าหนดสุนัขและแมว 

39,210 0 0 0 % 0 

      โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันโรคไข๎เลือดออก 0 0 20,000 0 % 20,000 
รวมค่าใช้สอย 55,111 27,260 120,000     185,000 

  
ค่าวัสดุ 
 

            

    วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ 21,000 10,000 30,000 0 % 30,000 
รวมค่าวัสดุ 21,000 10,000 30,000     30,000 

รวมงบด าเนินงาน 76,111 37,260 170,000     357,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    เงินอุดหนุนองค๑กรประชาชน             
      โครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 180,000 
      เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 180,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 180,000     180,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 180,000     180,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 76,111 37,260 350,000     699,120 
รวมแผนงานสาธารณสุข 76,111 37,260 350,000     699,120 

แผนงานสังคมสงเคราะห์             
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 342,840 
    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 0 100 % 237,600 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     580,440 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     580,440 

  
งบด าเนินงาน 
 

            

  ค่าตอบแทน             

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

0 0 0 100 % 32,000 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000 
    คําเชําบ๎าน 0 0 0 100 % 42,000 
    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ๎างประจ า 

0 0 0 100 % 3,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     79,000 
  ค่าใช้สอย             

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000 
      คําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000 
      คําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     45,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     124,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0     704,440 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0     704,440 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

            

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 645,240 681,240 861,960 -100 % 0 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 2,000 -100 % 0 
    เงินประจ าต าแหนํง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0 
    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 1,329,004 1,388,400 1,411,240 -100 % 0 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 105,616 91,380 78,000 -100 % 0 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,121,860 2,203,020 2,395,200     0 
รวมงบบุคลากร 2,121,860 2,203,020 2,395,200     0 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

0 0 30,000 -100 % 0 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 28,440 10,000 -100 % 0 
    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 7,200 8,229 10,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 7,200 36,669 50,000     0 

  
ค่าใช้สอย 
 

            

    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      คําจ๎างเหมาบริการ 4,621.5 0 60,000 -100 % 0 

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. 

99,000 0 0 0 % 0 

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

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 64,210 12,030 20,000 -100 % 0 
    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 111,965 68,930 90,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 318,296.5 119,460 229,000     0 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 9,584 13,461 30,000 -100 % 0 
    วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 4,880 5,000 -100 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 28,715 14,255 20,000 -100 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 12,480 28,390 40,000 -100 % 0 
    วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 50,779 60,986 100,000     0 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    คําบริการไปรษณีย๑ 1,500 0 3,000 -100 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,500 0 3,000     0 
รวมงบด าเนินงาน 377,775.5 217,115 382,000     0 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ             
      กล๎องถํายภาพ ระบบดิจิตอล 0 18,500 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             
      เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก ส าหรับประมวลผล 21,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 29,500 0 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก 7,100 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,600 18,500 0     0 
รวมงบลงทุน 57,600 18,500 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,557,235.5 2,438,635 2,777,200     0 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งานไฟฟ้าและประปา             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      คําจ๎างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญ๎า/ตัดต๎นไม๎กิ่งไม๎ 72,796 79,016 100,000 -100 % 0 
      คําจ๎างเหมาบริการ 3,500 0 40,000 -100 % 0 
      คําใช๎จํายในการจัดท าแนวเขตการปกครอง 0 0 10,000 -100 % 0 
      คําใช๎จํายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชม 0 0 10,000 -100 % 0 
      คําธรรมเนียม 21,600 20,510 10,000 -100 % 0 
    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 678,500 4,000 187,870 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 776,396 103,526 357,870     0 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 185,367.49 78,119 200,000 -100 % 0 
    วัสดุกํอสร๎าง 49,146 94,283.28 50,000 -100 % 0 
    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 133,100 0 5,000 -100 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 71,976.6 173,190 100,000 -100 % 0 
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 34,000 16,000 -100 % 0 
    วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 439,590.09 379,592.28 376,000     0 
รวมงบด าเนินงาน 1,215,986.09 483,118.28 733,870     0 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ             
      โคมไฟถนน 67,500 0 0 0 % 0 
      ตู๎คอนซูเมอร๑มีกันดูดพร๎อมเมน 2,100 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 69,600 0 0     0 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค             
      เงินชดเชยคํางานกํอสร๎างสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K) 0 0 700,000 -100 % 0 

    
คําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง 

            

      
คําออกแบบ คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งกํอสร๎าง 

0 0 20,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 720,000     0 
รวมงบลงทุน 69,600 0 720,000     0 

  
งบเงินอุดหนุน 
 

            

  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนสํวนราชการ             
      โครงการขยายเขตประปาสายดุหุน-ทุํงข้ีเหล็ก หมูํที่ 3 58,000 0 0 0 % 0 
      โครงการขยายเขตประปาสายดุหุน-ปากคลอง หมูํที่ 3 117,000 0 0 0 % 0 
      โครงการขยายเขตประปาสายทุํงคลองสน หมูํที่ 2 41,000 0 0 0 % 0 
      โครงการขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูา หมูํที่ 1 0 0 51,470 -100 % 0 
      โครงการขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูา หมูํที่ 2 69,316.07 0 12,403 -100 % 0 
      โครงการขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูา หมูํที่ 4 0 0 12,403 -100 % 0 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      โครงการขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูา หมูํที่ 5 0 0 36,964 -100 % 0 
      โครงการขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูา หมูํที่ 7 0 0 51,204 -100 % 0 
      โครงการขยายเขตระบบจ าหนํายไฟฟูา หมูํที่ 8  0 0 44,695 -100 % 0 
      อุดหนุนกิจการไฟฟูาให๎กับการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดตรัง 0 17,006.36 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 285,316.07 17,006.36 209,138     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 285,316.07 17,006.36 209,138.19     0 

  งบรายจ่ายอ่ืน             
  รายจ่ายอ่ืน             
    รายจํายอื่น             

      
คําใช๎จํายส าหรับคําจ๎างที่ปรึกษาวิจัยประเมินผลพัฒนาแบบผัง
เมือง ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมตํางๆ  

0 0 10,000 -100 % 0 

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0 10,000     0 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 10,000     0 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,570,902.16 500,124.64 1,673,008.19     0 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

            

  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      คําจ๎างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญ๎า/ตัดต๎นไม๎กิ่งไม๎ 0 0 0 100 % 100,000 
      คําจ๎างเหมาบริการ 0 99,000 108,000 0 % 108,000 

รวมค่าใช้สอย 0 99,000 108,000     208,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 99,000 108,000     208,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 99,000 108,000     208,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,128,137.66 3,037,759.64 4,558,208.19     208,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             

  
งบด าเนินงาน 
 

            

  
ค่าใช้สอย 
 

            

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 0 0 20,000 -100 % 0 

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

28,224 0 0 0 % 0 

      โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 0 0 20,000 0 % 20,000 
      โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 0 0 30,000 -100 % 0 
      โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแกํประชาชนต าบลบํอหิน 0 9,440 30,000 0 % 30,000 
      โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลบํอหิน 59,610 0 70,000 0 % 70,000 
      โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบํอหิน 0 4,705 20,000 0 % 20,000 
      โครงการสํงเสริม/สนับสนุนศูนย๑พัฒนาครอบครัวต าบลบํอหิน 0 0 10,000 0 % 10,000 
      โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงแบบโฮมสเตย๑ต าบลบํอหิน 0 0 20,000 -50 % 10,000 
      โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ๎าหน๎าที่ อบต.บํอหิน 0 0 20,000 -100 % 0 

      
โครงการสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

0 0 10,000 0 % 10,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      โครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ๑โลก (อถล.) 0 0 5,000 0 % 5,000 
รวมค่าใช้สอย 87,834 14,145 255,000     175,000 

รวมงบด าเนินงาน 87,834 14,145 255,000     175,000 
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 87,834 14,145 255,000     175,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 87,834 14,145 255,000     175,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

            

งานกีฬาและนันทนาการ             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      โครงการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน 301,755 333,064 400,000 -25 % 300,000 

      
โครงการจัดการแขํงขันกีฬาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหาร
สํวนต าบลบํอหิน 

0 0 0 100 % 35,000 

รวมค่าใช้สอย 301,755 333,064 400,000     335,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ 0 0 0 100 % 3,000 
    วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 7,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     10,000 
รวมงบด าเนินงาน 301,755 333,064 400,000     345,000 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    เงินอุดหนุนองค๑กรประชาชน             
      โครงการอุดหนุนอุปกรณ๑กีฬาให๎แกํหมูํบ๎าน หมูํที่ 1-9 0 0 70,000 0 % 70,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 70,000     70,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 70,000     70,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 301,755 333,064 470,000     415,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 100 % 50,000 
      โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 90,240 0 0 0 % 0 
      โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2562 0 96,860 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 90,240 96,860 0     50,000 
รวมงบด าเนินงาน 90,240 96,860 0     50,000 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค๑กรประชาชน             
      โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน 0 0 109,000 -100 % 0 

      
เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํศูนย๑อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ๎านดุหุน หมูํที่ 3 

60,000 60,000 0 0 % 0 

      
เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํศูนย๑อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8 

25,000 25,000 0 0 % 0 



-60- 

[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให๎แกํศูนย๑อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ๎านปากคลอง หมูํที่ 9 

24,000 24,000 0 0 % 0 

    เงินอุดหนุนขององค๑กรศาสนา             
      โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน 0 0 0 100 % 109,000 

รวมเงินอุดหนุน 109,000 109,000 109,000     109,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 109,000 109,000 109,000     109,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 199,240 205,860 109,000     159,000 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 500,995 538,924 579,000     574,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 100 % 941,000 
    เงินประจ าต าแหนํง 0 0 0 100 % 42,000 
    คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 0 100 % 1,420,000 
    เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง 0 0 0 100 % 96,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     2,499,000 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     2,499,000 

  
งบด าเนินงาน 
 

            

  ค่าตอบแทน             

    
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

0 0 0 100 % 250,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000 
    เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ๎างประจ า 

0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     270,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      คําจัดท าประกันภัยทรัพย๑สิน 0 0 0 100 % 5,000 

      
คําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

0 0 0 100 % 5,000 

      คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 80,000 
      คําเชําทรัพย๑สิน 0 0 0 100 % 50,000 
      คําถํายเอกสารแบบแปลนตํางๆ 0 0 0 100 % 5,000 
      คําธรรมเนียม 0 0 0 100 % 20,000 

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000 
      คําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000 
    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 0 100 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     320,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 % 30,000 
    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 0 0 100 % 5,000 
    วัสดุกํอสร๎าง 0 0 0 100 % 20,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 0 100 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0 0 0 100 % 170,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร๑ 0 0 0 100 % 60,000 
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 40,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     585,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    คําบริการไปรษณีย๑ 0 0 0 100 % 3,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     3,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     1,178,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ๑ส านักงาน             
      ตู๎เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 17,700 
    ครุภัณฑ๑ส ารวจ             
      ล๎อวัดระยะทาง 0 0 0 100 % 2,000 
    ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรืออิเล็กทรอนิกส๑             
      เครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 0 0 0 100 % 30,000 
      เครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 0 0 0 100 % 22,000 
      เครื่องพิมพ๑ Multifunction เลเซอร๑ หรือ LED สี 0 0 0 100 % 30,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     106,700 

รวมงบลงทุน 0 0 0     106,700 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     3,783,700 

งานก่อสร้าง             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      คําจ๎างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง 0 0 0 100 % 10,000 
      คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 100,000 
    คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 734,000 8.99 % 800,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 734,000     910,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 734,000     910,000 

  
งบลงทุน 
 

            

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร๎างตําง ๆ             

      
โครงการปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา (กอง
การศึกษา) 

0 0 0 100 % 99,900 

    คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ             
      โครงการบุกเบิกถนนสายหมูํที่ 1 ต.บํอหิน-หมูํที่ 3 ต.ไม๎ฝาด 0 0 0 100 % 500,000 
    คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค             
      โครงการขุดเจาะบํอบาดาล บ๎านนากลาง หมูํที่ 4 0 0 0 100 % 234,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K)             

      คําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (K) 0 0 0 100 % 200,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0     1,033,900 

รวมงบลงทุน 0 0 0     1,033,900 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น             

      
โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางพาราแคปซีลสายหลังอ าเภอ-ไรํ
ออก (ตอน 4) หมูํที่ 1-หมูํที่ 5 

0 0 500,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 500,000     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 500,000     0 

รวมงานก่อสร้าง 0 0 1,234,000     1,943,900 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,234,000     5,727,600 

แผนงานการเกษตร 
 

            

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

            

      คําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน 0 0 0 100 % 10,000 
      โครงการจิตอาสา เราท าดีด๎วยหัวใจ จัดท าฝายน้ าล๎น  0 24,000 0 0 % 0 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(พอ.สธ.) ฐานทรัพยากรท๎องถิ่น 

0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 0 24,000 0     40,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 24,000 0     40,000 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 24,000 0     40,000 
รวมแผนงานการเกษตร 0 24,000 0     40,000 

แผนงานการพาณิชย์ 
 

            

งานกิจการประปา             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
      คําจ๎างเหมาบริการ 32,867 0 30,000 -50 % 15,000 

      
คําจ๎างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือ
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติของ อปท. 

0 0 10,000 -100 % 0 

      คําทดสอบคุณภาพน้ าประปา 0 0 0 100 % 15,000 
      คําธรรมเนียมขออนุญาตขุดเจาะบํอบาดาล 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 32,867 0 40,000     40,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุกํอสร๎าง 149,957.91 140,911.28 150,000 0 % 150,000 
    วัสดุอื่น 17,254 4,536 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 167,211.91 145,447.28 200,000     200,000 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    คําไฟฟูา 905,064.38 905,160.25 1,200,000 0 % 1,200,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 905,064.38 905,160.25 1,200,000     1,200,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,105,143.29 1,050,607.53 1,440,000     1,440,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ๑การเกษตร             
      (1) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง 0 21,000 22,000 -100 % 0 
      (10) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 10 ใบพัด 0 0 25,188 -100 % 0 
      (2) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 25,890 25,894 103,576 -100 % 0 
      (3) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 0 0 55,916 -100 % 0 
      (4) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 21,410 24,506 49,116 -100 % 0 
      (5) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 230,650 131,600 296,604 -100 % 0 
      (6) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 0 0 28,248 -100 % 0 
      (7) ตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโขํง 0 0 15,000 -100 % 0 

      
(8) ต๎ู 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) ขนาด 2 
แรงม๎า 

44,400 0 36,000 -100 % 0 

      
(9) ต๎ู 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) ขนาด 
1.5 แรงม๎า 

14,800 0 30,000 -100 % 0 

      
เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง มอเตอร๑ไฟฟูา สูบน้ าได๎ 1,130 
ลิตร/นาที 

0 0 0 100 % 35,600 

      
เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง มอเตอร๑ไฟฟูา สูบน้ าได๎ 450 ลิตร/
นาท ี
 

0 0 0 100 % 18,600 
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รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 3" ขนาด 1 แรงม๎า 0 0 0 100 % 40,830 
      เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 3" ขนาด 1.5 แรงม๎า 0 0 0 100 % 44,128 
      เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 4" ขนาด 1.5 แรงม๎า 0 0 0 100 % 59,937 
      เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 4" ขนาด 2 แรงม๎า 0 0 0 100 % 137,355 
      ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 10 ใบพัด 0 0 0 100 % 24,246 

      
ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 14 ใบพัด ขนาด 2 
แรงม๎า 

0 0 0 100 % 29,096 

      
ต๎ู 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) ขนาด 1.5 
แรงม๎า 

0 0 0 100 % 27,884 

      
ต๎ู 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) ขนาด 2 
แรงม๎า 

0 0 0 100 % 27,884 

      ตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโขํง 0 0 0 100 % 13,942 

      
บล็อกสตาร๑ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑) ขนาด 1.5 
แรงม๎า 

0 0 12,092 -20 % 9,674 

      
บล็อกสตาร๑ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑) ขนาด 2 
แรงม๎า 

0 0 14,610 -3.75 % 14,062 

      ปั้มหอยโขํงหน๎าแปลน SAER 0 0 23,172 -13.68 % 20,003 

    ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ             

      
หม๎อเพ่ิมไฟฟูาอัตโนมัติ ขนาด 45 แอมป์ และตู๎เก็บพร๎อม
ติดต้ัง 

0 28,716.2 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 337,150 231,716.2 711,522     503,241 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 
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รายการ 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      โครงการกํอสร๎างหลังคาบํอน้ า หมูํที่ 6 0 0 49,900 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาประปาผิวดินขนาดใหญํสายรวม
ใจรวมพลัง หมูํที่ 5 

0 0 83,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 132,900     0 
รวมงบลงทุน 337,150 231,716.2 844,422     503,241 

รวมงานกิจการประปา 1,442,293.29 1,282,323.73 2,284,422     1,943,241 
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,442,293.29 1,282,323.73 2,284,422     1,943,241 

รวมทุกแผนงาน 32,503,244.06 32,207,911.4 46,900,600     45,530,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา   จังหวัดตรัง 
        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,530,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,528,916 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,528,916 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,528,916 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 195,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปุวยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างพนักงาน
จ๎าง เงินเพ่ิมคําครองชีพคําจ๎างชั่วคราว  โดยปฏิบัติตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก. อบต ดํวนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ๎าง 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให๎
ความคุ๎มครองแกํลูกจ๎างที่ประสบอันตราย เจ็บปุวย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการท างานให๎แกํนายจ๎าง โดยค านวณในอัตรา
ร๎อยละ 0.2 ของคําจ๎างทั้งป ี(มกราคม – ธันวาคม) 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,550,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให๎แกํผู๎สูงอายุที่มี
อายุ  60 ปีบริบูรณ๑ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ๎วน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ๑การจํายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และได๎ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว๎กับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไว๎แล๎ว โดยจํายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว๎นแตํในสํวนของเงินเพ่ิมที่องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการตามข๎อ  18 (2) แหํงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห๑ เพ่ือการยังชีพของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได๎ด าเนินการมากํอนใช๎
ฐานข๎อมูลจ านวนผู๎สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู๎มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ โดยค านวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้น  3 ปี
ย๎อนหลัง และข๎อมูลจ านวนผู๎สูงอายุที่ได๎บันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข๎อมูล เบี้ยยังชีพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจาก
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ประกาศบัญชี รายชื่ อฯ  โดยด า เนิ นการ  จํ าย เ งิน เบี้ ยยั งชีพ
ผู๎สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
หลักเกณฑ๑การจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง เป็น
การด าเนินการตามภารกิจถํายโอนมาตรา 16 แหํงพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 3,000,000 บาท 

      

      เ พ่ือจํ าย เป็น เ งิน เ พ่ือรองรับการจัดสวัสดิการ เบี้ ยความ
พิการ ให๎แกํคนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ๑ที่ก าหนด ที่ได๎แสดง
ความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว๎
กับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแล๎ว โดยคนพิการที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป
ได๎รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตํอเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี  
เ มื่ อ วั น ที่  25 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2557แ ล ะ ค น พิ ก า ร ที่ มี อ า ยุ ต่ า
กวํา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตํอเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่  28  เมษายน   2563 เว๎นแตํในสํวนของเงินเพ่ิมที่องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ   ตามข๎อ 18 (2) แหํงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห๑เพ่ือการยังชีพของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ โดยด าเนินการจํายเงิน
เบี้ยความพิการ ให๎ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
หลักเกณฑ๑การจํายเงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการ  ขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข๎อง เป็นการด าเนินการตามภารกิจถํายโอน มาตรา 16 แหํง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ฯ พ.ศ. 2542 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 96,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ แกํ
ผู๎ปุวยเอดส๑ที่แพทย๑ได๎รับรองและท าการวินิจฉัยแล๎ว  และมีความ
เป็นอยูํยากจนหรือถูกทอดทิ้ง  ขาดผู๎ อุปการะดูแล ไมํสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได๎ โดยผู๎ปุวยเอดส๑ที่มีสิทธิจะได๎รับเบี้ยยัง
ชีพคนละ 500 ตํอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการด าเนินการตาม
ภารกิจถํายโอน มาตรา 16  แหํงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจฯพ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการจํายเงินสงเคราะห๑เพ่ือการยังชีพขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการปูองกันและยับยั้งกํอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวําจะ
เกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชนเป็นสํวนรวมได๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
วิธีการงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 ข๎อ19
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0313.4/ว 667  
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ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว  4072 ล งวั นที่  15 กรกฎาคม  2559 หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 
2559 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 442,916 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น พ .ศ.2500 โดยค านวณตั้งจําย ในอัตราร๎อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี และมิให๎น ารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู ๎เงินที่มีผู๎อุทิศให๎และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน จ านวน 135,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการตั้ง
งบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน
พ.ศ. 2561 แก๎ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2563 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ  เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ๑เพ่ือสนับสนุนให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท๎องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. 2561  ในอัตราไมํน๎อยกวําร๎อยละ 40 (กรณีรายได๎ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํรวมเงินอุดหนุน ตั้งแตํ ๖ ถึง ๒๐ ล๎าน
บาท)  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,146,793 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,667,160 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎แกํนายก/รองนายก ได๎แกํ 
  (1)  เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท  
       ตั้งจํายไว๎ 12 เดือนเป็นเงิน 244,800 บาท 
  (2)  เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท  
       จ านวน 2 อัตรา ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค๑การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล ประธานสภา
องค๑การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวน
ต าบล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภา
องค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2557     

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํงให๎แกํนายก/รองนายก
ได๎แกํ 
  (1) คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 1,750 บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
  (2) คําตอบแทนประจ าต าแหนํงรองนายก อบต. อัตราเดือน
ละ 880 บาท จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,760 บาท ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค๑การ
บริหารสํวนต าบล  รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล ประธานสภา
องค๑การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวน
ต าบล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภา
องค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษให๎แกํนายก/รองนายก อบต. 
ได๎แกํ 
  (1)  คําตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท ต้ัง
จํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
  (2)  คําตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 800 บาท
จ านวน 2 อัตรา ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
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-  กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค๑การบริหารสํวน
ต าบล รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค๑การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวน
ต าบล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภา
องค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

      เพ่ือเบิกจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนให๎กับเลขานุการ
นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค๑การ
บริหารสํวนต าบล รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล ประธานสภา
องค๑การบริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวน
ต าบล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภา
องค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,713,600 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํสมาชิกสภา อบต.  
  (1) คําตอบแทนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท  
       ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท 
  (2) คําตอบแทนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ9,180 บาท  
       ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 
  (3) คําตอบแทนสมาชิกสภา อบต. อัตราเดือน 7,200 บาท  
       จ านวน 16 อัตราตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 1,382,400 บาท 
  (4)  คําตอบแทนเลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท  
       ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําตอบแทนนายกองค๑การบริหารสํวน
ต าบล รองนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค๑การ
บริหารสํวนต าบล รองประธานสภาองค๑การบริหารสํวน
ต าบล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการสภา
องค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,268,840 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,334,120 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/

พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี ให๎แกํข๎าราชการ/พนักสํวน
ท๎องถิ่น โดยค านวณตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน ดังนี้  
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    (1)  ต าแหนํงปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน  
    (2)  รองปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบล  
    (3)  หัวหน๎าส านักงานปลัด  
    (4)  นักทรัพยากรบุคคล  
    (5)  นิติกร  
    (6)  เจ๎าพนักงานธุรการ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน 
ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2558  
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่ พ.ศ.
2542  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

   
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  
ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
  (3) เงินประจ าต าแหนํง หัวหน๎าส านักปลัด อบต. อัตราเดือน     
ละ 3,500 บาท ตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542   
-  แผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566  และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษต าแหนํงนักบริหารงานท๎องถิ่น
ระดับกลาง (ปลัด อบต.) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือนเป็นเงิน 84,000 บาท ตามสิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมาย
และหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนดไว๎  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ๑การให๎
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินคําตอบแทนนอกเหลือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547  
-  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ๑ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จํายเงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนก าหนดให๎ข๎าราชการ
หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 หรือระดับกลางข้ึนไปได๎รับ
เงินเดือนคําตอบแทนเป็นรายเดือนเทํากับอัตรา เงินประจ าต าแหนํง  
-  ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค๑การบริหารสํวนต าบลจังหวัด
ตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) เรื่องหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
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เงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน (แก๎ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 31)   ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 644,320 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือน/เงินปรับปรุงคําตอบแทน
ของพนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งจํายไว๎ 
12 เดือน ตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง และ
ตามสิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.ก าหนด
ที่สังกัดในส านักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบล ดังนี้ 
    (1) คําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา
ได๎แกํ ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประชาสัมพันธ๑ ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ  
    (2) คําตอบแทนพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา
ได๎แกํ  คนงานทั่วไป นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต๑ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ประกาศคณะกรรมการองค๑การบริหารสํวนต าบลจังหวัดตรัง
เรื่อง หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2554 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 38,400 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบ
ข๎อกฎหมาย และหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  แผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 
-  หนังสือ กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138    
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อปท.   

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,391,933 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 662,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 520,000 บาท 

      

  (1) คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง 
    เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน เชํน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ า อบต.บํอหิน ประธานกรรมการและกรรมการประจ าหนํวย
เลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได๎รับแตํงตั้งให๎ชํวยเหลือการ
ปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค๑การบริหารสํวน
ต าบลบํอหิน  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุดที่  มท 0808.2/ว5013  
   ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563     
(2) คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งให๎
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ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ  
    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนให๎แกํบุคคลหรือคณะกรรมการได๎รับ
แตํงตั้งให๎ด าเนินการเกี่ยวการการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่  
   มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
(3) เงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
    ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่นเพื่อจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณพิีเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให๎กับพนักงานสํวนต าบล พนักงาน
จ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไปของส านักงานปลัดองค๑การ
บริหารสํวนต าบลบํอหิน  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน 
   ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
   เป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎ 
   เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว859  
   ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ 
   ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 
   ประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นของ 
   องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่  
   มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558 เรื่อง  
   ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
   ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงิน 
   ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 

      

     รางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และ 
   พนักงานจ๎างขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่  
   มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม 
   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑เง่ือนไข และวิธีการ 
   ก าหนดประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
   เป็นเงินรางวัลประจ าปี 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน๎าที่ปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงาน
และได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได๎
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกตติ๎องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได๎ปฏิบัติงาน
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นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให๎หมายความรวมถึงเงินคําตอบแทน
ตามกฎหมายวําด๎วยสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบลด๎วย  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 112,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบล ผู๎มีสิทธิเบิก 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที่ 12  
ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ๑และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคํา
เชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือสั่งการตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ ผู๎บริหารท๎องถิ่น
ข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า ผู๎ได๎รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิได๎ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 
-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค.0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ๑ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และคําเลําเรียนหรือหนังสือสั่งการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,365,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 70,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจหน๎าที่ของ
องค๑การบริหารสํวนต าบลเชํน คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน๑ โรงมหรสพ คําจัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ๑ หรือสิ่งพิมพ๑ตํางๆ เชํน วารสาร ปฏิทิน ฯลฯ 
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เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

    
ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าประกันภัยทรัพย๑สิน เชํน รถยนต๑สํวนกลาง  
รถจักรยานยนต๑ เป็นต๎น ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย๑สินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
ปูายประชาสัมพันธ๑ ปูายชื่อส านักงาน หรือปูายอื่นๆที่ไมํมีลักษณะ
เป็นสิ่งกํอสร๎าง 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ ให๎แกํผู๎รับจ๎างเหมาท าการ
อยํางหนึ่งอยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม
เสริมสร๎างครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎างอยํางใด เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า
คําจ๎างก าจัดปลวก หน ูแมลง คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล
คําจ๎างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑ คําจ๎างเหมา
รถ คําซํอมแซมทรัพย๑สิน ฯลฯ ที่เป็นกิจการตามอ านาจหน๎าที่และ
สามารถเบิกจํายในประเภทรายจํายนี้ได๎ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวนัที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. 

จ านวน 50,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการ

ด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติ
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ของ อปท. เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น
เชํน งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งานพัฒนาระบบ
ข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและพิมพ๑เอกสาร งานบันทึกข๎อมูล เป็นตน๎  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิน่ 

    
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบุคคลภายนอก เชํน คําส ารวจความพึง
พอใจของผู๎รับบริการ คําจ๎างที่ปรึกษา คําจ๎างทนายความ คําจ๎าง
ปรับปรุงโดเมน website คําจ๎างท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส๑
เป็นต๎น  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าเช่าอาคารสถานที ่(ที่ท าการ อบต.ชั่วคราว) จ านวน 78,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําที่ท าการองค๑การบริหารสํวนต าบลชั่วคราว
จ านวน 12 เดือน จํายเป็นรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท และเชํา
สถานที่ส าหรับเก็บเอกสารของ อบต, จ านวน 12 เดือนๆ
ละ 1,500 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการ
บริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดมท 0808.2/ว
1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเชําและการจ๎างเหมา
บริการที่มีความจ าเป็นตํอเนื่อง 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีตามค าพิพากษา จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาและ
คําธรรมเนียมตําง เชํน คําธรรมเนียมความ คําใช๎จํายในการ
ด าเนินคดี คําใช๎จํายของพยานในคดี คําใช๎จํายที่อัยการ
แจ๎ง คําใช๎จํายตามที่ศาลสั่ง (ไมํใชํค าพิพากษา) รวมทั้งคําใช๎จํายอื่น
ใดที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 2,000 บาท 

      
       เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตํางๆ รวมทั้งคําธรรมเนียมปูาย

ยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล คําธรรมเนียมที่ดินและคําธรรมเนียม
อ่ืนใดที่สามารถเบิกจํายได๎ 

      

    
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 1,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการเย็บหนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือ หรือ

เอกสารรูปเลํมอ่ืนใด 
      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  (1) คํารับรอง  
     คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
     เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานรวมทั้งเจ๎าหน๎าที่
ที่เก่ียวข๎องในการรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน คําอาหาร
คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ๑เอกสาร คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการด๎วย เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ๑  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
    คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมายฯ  
    เพ่ือจํายเป็นคําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ ของ อบต.
ในโอกาสตํางๆ การประชุมระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯเชํน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม เครื่องใช๎ใน
การเลี้ยงรับรองและคําบริการอ่ืนๆ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5  กุมภาพันธ๑  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2562  
(2) คําพิธีการ  
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีเปิดอาคารตํางๆ พิธีทางศาสนาและ
รัฐพิธีตํางๆ เชํน คําใช๎จํายในการจัดงาน คําเครื่องสักการะ พานพํุม
พานดอกไม๎ พวงมาลา คําวัสดุอุปกรณ๑ คําเชําเวที เครื่องเสียง
เต็นท๑ โต๏ะ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําจัดซื้อธงชาติ ธงเฉลิมพระ
เกียรติ เสาธง คําปูายประชาสัมพันธ๑ และคําใช๎จํายอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง
ฯลฯ คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ๑เชิญชวน หรือ
อ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนเพื่อมารํวมงานรัฐพิธี และ 
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พระราชพิธีตํางๆ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5  กุมภาพันธ๑  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2562  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําชดใช๎คําเสียหาย หรือสินไหมทดแทน 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณประมาณรายจํายประจ าปีของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

      

     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นสมาชิกสภาฯ พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง
รวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือ
ประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล เชํน คําเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศ
ยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน
คําใช๎จํายอื่นๆที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559    

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรมประชุมสัมมนา
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิก
สภาฯ พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจาก
ผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหาร
สํวนต าบลโดยจํายเป็นคําเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ
ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557    

      

    
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 500,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับการเลือกตั้งขององค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา
ฯ กรณีต าแหนํงที่วําง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให๎มีการ
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เลือกตั้งใหมํและกรณีอ่ืนๆ)เชํน คําใช๎จํายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  
คําวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ๑ คําถํายเอกสาร คําพิมพ๑เอกสารและ
สิ่งพิมพ๑ คําหนังสือ คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสาร คําใช๎จํายใน
การติดตํอสื่อสาร คําเชําอุปกรณ๑ตํางๆ คําของสมนาคุณ คําอาหาร
วํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากรคําอาหาร คํายานพาหนะ  
คําปูายโครงการ คําปูายประชาสัมพันธ๑ คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับ
การเลือกตั้งฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้  
-  พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวนัที่
6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการเลือกตั้งท๎องถิ่น 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 5013  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนา
ด๎านการเมืองการบริหาร หน๎า 187 ล าดับที่ 13) 

    
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ จ านวน 4,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําวารสาร หนังสือพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ตํางๆ ที่เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานราชการ  
      

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 300,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานของผู๎บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างองค๑การบริหาร
สํวนต าบลบํอหิน และหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมฯ เชํน คําตกแตํง
สถานที่ คําวัสดุ/อุปกรณ๑ คําของสมนาคุณในการดูงาน คําอาหาร
อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเชําที่พัก คํายานพาหนะ เป็นต๎น และ
คําใช๎จํายอื่นที่เกี่ยวข๎องกับโครงการที่สามารถเบิกจํายได๎ตามที่
ระเบียบก าหนด  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559    
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนา
ด๎านการเมือง การบริหาร หน๎า 185 ล าดับที่ 8 

      

    
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อหิน จ านวน 20,000 บาท 

      
      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมโครงการสํงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมให๎กับผู๎บริหาร สมาชิกสภาและหรือ พนักงาน
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สํวนต าบล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างของ อบต.บํอหิน เชํน
คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนา
ด๎านการเมืองการบริหาร หน๎าที่ 179 ล าดับที่ 22 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 45,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติ เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชํน รถยนต๑
สํวนกลาง  รถจักรยานยนต๑ ต๎ู โต๏ะ เครื่องคอมพิวเตอร๑ อาคาร
ส านักงาน ทรัพย๑สินอื่นๆของ อบต. ฯลฯ  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 172,933 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน กระดาษ แฟูม
ปากกา ดินสอ สมุดประวัติประจ าตัวข๎าราชการ แบบพิมพ๑ แผง
กั้นห๎องแบบรื้อถอนได๎ แผงปิดประกาศ ตรายาง พานพุํม แผํนปูาย
ชื่อส านักงาน/หนํวยงาน แผํนปูายตํางๆ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก  
ธงชาติ ธงสัญลักษณ๑ หมึกเครื่องถํายเอกสาร น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน พระบรมฉายาลักษณ๑ เก๎าอ้ีพลาสติกฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อไฟฟูาและวิทยุ เชํน ฟิวส๑ สายไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ๑ไฟฟูา เครื่องรับโทรทัศน๑
จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง ฮอร๑นล าโพง ไมโครโฟน โทร
โขํง กลํองรับสัญญาณ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,933 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่เปน็วัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง เชํน แปรง ไม๎กวาด น้ ายาล๎างห๎องน้ า ถัง ถ๎วย
ชาม ช๎อนส๎อม แก๎วน้ า จานรอง กระติกน้ าร๎อน ถ๎วยกาแฟ กระติก
น้ าแข็ง น้ ายาถูพืน้ สายยางฉีดน้ า ถังขยะแบบขาตั้งหรือแบบล๎อ 
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ลาก อํางล๎างจาน ถังน้ า ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ เชํน ไขควง
ประแจ แมํแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร๑ ล็อค
คลัตช๑ ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต๑ น้ ามันเบรก ฟิล๑มกรองแสง เบาะ
รถยนต๑ พวงมาลัย ไฟหน๎า ไฟเบรก แบตเตอรี่ กันชนรถยนต๑  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิน่ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เชํน
แก๏สหุงต๎ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน
น้ ามันเครื่อง น้ ามันหลํอลิ่นฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วสัดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ เชํน เคียว สปริง
เกลอร๑ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวํางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรํอนเบนโธส อวน
ส าเร็จรูป กระชัง ปุ๋ย ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืช อาหารสัตว๑ พืช
และสัตว๑ พันธุ๑สัตว๑ปีกและสัตว๑น้ า ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง เชํน ขาตั้งกล๎อง พํูกัน สี เมมโมรี่การ๑ด 
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ภาพถํายดาวเทียม ปูายประชาสัมพันธ๑ ฟิล๑ม ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุเครื่องแตํงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง เชํน  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ๎า
เครื่องหมายตําง ๆ ถุงเท๎า/ถุงมือ รองเท๎า เข็มขัด หมวก ผ๎าผูกคอ
เสื้อสะท๎อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ เชํน แผํนหรือจาน
บันทึกข๎อมูล อุปกรณ๑บันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash  
Drive) เทปบันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับเครื่องพิมพ๑
คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ๑แบบเลเซอร๑ กระดาษ
ตํอเนื่อง สายเคเบิล หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอม
ไดร๑ฟ แผํนกรองแสง แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ๑ (Key Board) 
เมนบอร๑ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)  
เชํน RAM คัตซีทฟีดเตอร๑ (Cut  Sheet Feeder)  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 192,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาส าหรับอาคารที่ท าการองค๑การบริหารสํวน
ต าบลบํอหินและอาคารตํางๆ ที่อยูํในการดูแลขององค๑การบริหาร
สํวนต าบลหรือทรัพย๑สินของ อบต 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กรปกครอง
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สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003  
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคําใช๎จํายที่ให๎ถือวําเป็น
รายจํายเมื่อได๎รับแจ๎งให๎ช าระหนี้   

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาส าหรับอาคารที่ท าการองค๑การบริหาร
สํวนต าบล ห๎องน้ าและอาคารตํางๆ ที่อยูํในการดูแลขององค๑การ
บริหารสํวนต าบลหรือทรัพย๑สินของ อบต.  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงินการเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003  
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคําใช๎จํายที่ให๎ถือวําเป็นราย 
จํายเมื่อได๎รับแจ๎งให๎ช าระหนี้   

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท๑พ้ืนฐานในส านักงาน คําโทรศัพท๑เคลื่อนที่
คําเชําเครื่อง คําเชําเลขหมายโทรศัพท๑ ฯลฯ ในกิจการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคําใช๎จํายที่ให๎ถือวําเป็น
รายจํายเมื่อได๎รับแจ๎งให๎ช าระหนี้   

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายคําไปรษณีย๑ คําธนาณัติ ,คําดวงตราไปรษณียากร ,คําเชํา
ตู๎ไปรษณีย๑ คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส๑(GFMIS)ในกิจการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561  

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชํน คําโทรภาพ
(โทรสาร) คําเทเลกซ๑ คําวิทยุติดตามตัว คําวิทยุ สื่อสาร คําสื่อสาร
ผํานดาวเทียม คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร๑เน็ตรวมถึง
อินเทอร๑เน็ตการ๑ดและคําสื่อสารอื่น ๆ เชํน คําเคเบิ้ลทีวี คําเชํา
ชํองสัญญาณดาวเทียม เป็นต๎น และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จําย
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เพ่ือให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําว และคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช๎
บริการ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําพ้ืนที่ส าหรับจัดท าเว็บไซต๑ (Website) เป็น
ราคาตํอปี และคําจดทะเบียนเว็บไซต๑ Domain name ราคาตํอปี 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ -รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 62,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 62,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 6,900 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน ขนาด 58 x 60 x 90-
100 CM จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,300 บาท รวมเป็น
เงิน 6,900 บาท (ใบเสนอราคาท๎องตลาด) จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด
เนื่องจากไมํมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 

      

    
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 11,800 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน ตู๎ละ 5,900 บาท  
จ านวน 2 ต๎ู เป็นเงิน 11,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.) 
   ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน 44,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ก ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
-  มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core)
จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะ อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา
ดังนี้  
   1)  ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณ
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นาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผล ด๎าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมํน๎อยกวํา 10 แกน หรือ  
   2)  ในกรณีที่มีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อย กวํา 6 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง  
-  มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อย
กวํา 8 GB 
-  มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย  
-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366 x 768 Pixel  
และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว  
-  มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง  
-  มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1ชํอง  
-  มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวําจ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
-  สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth 
จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ๑และระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับ
ที ่12  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      อุดหนุนให๎กับเทศบาลต าบลสิเกา เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2560 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไขครั้งที่ 6
พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร  
หน๎า 7 ล าดับที่ 1 
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 5,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 5,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    
ค่าใช้จ่ายตามค าพิพากษา จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามค าพิพากษาของศาล ที่ต๎องช าระให๎แกํ
โจทย๑ที่ฟูองคดี เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 526,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 422,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 422,700 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 422,700 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/
พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี ให๎แกํข๎าราชการ/พนักสํวนท๎องถิ่น
ต าแหนํงนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน โดยค านวณตั้งจํายไว๎
จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดตรัง  
เรื่องหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน
ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2558  
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 104,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

    1)  คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ  
      เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับ
แตํงตั้งให๎ด าเนินการการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561  
  2)  เงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
      เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ให๎กับพนักงานสํวนต าบล ต าแหนํงนักวิเคราะห๑นโยบาย
และแผน  
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เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
สํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน๑ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน๎าที่ปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงาน
และได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได๎
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกตติ๎องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได๎ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให๎หมายความรวมถึงเงินคําตอบแทน
ตามกฎหมายวําด๎วยสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบลด๎วย  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบล มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 แก๎เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
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-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที่  
12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ๑และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างในการจัดเก็บและบันทึกข๎อมูลพื้นฐานเพื่อ
น าไปใช๎ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข๎อง ดังนี้   
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.2/
ว 2418 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง การเก็บข๎อมูลพื้นฐานเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.2/
ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บ
ข๎อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรม ประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวน
ต าบล เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการ
จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําใช๎จํายอื่นๆที่
เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสํวนต าบล
พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติ
หน๎าที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็น
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,314,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,692,000 บาท 

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

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,500,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/
พนักงานสํ วนท๎องถิ่ นประจ าปี  ให๎แกํข๎ าราชการ/พนักสํ วน
ท๎องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
ตรัง เรื่องหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน๑ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที ่5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2558 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  (ปีงบประมาณ  2564 -
 2566 และที่แก๎ ไขเ พ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  โดยค านวณตั้งจํายไว๎
จ านวน 12 เดือน ดังนี้ ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง นักวิชาการเงิน
และบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ เจ๎า
พนักงานการเงินและบัญชี    เจ๎าพนักงานพัสดุ  

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงานสํวนต าบลและเงินเพิ่ม
อ่ืนๆ โดยค านวณตั้งจํายไว๎ จ านวน 12 เดือน  
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน๑ตอบแทน
อ่ืน ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2558  
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ
2564 - 2566 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจํายไว๎
จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
    (1) เงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดย
ค านวณตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 250,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างและเงินปรับปรุงคําจ๎างให๎แกํ ลูกจ๎างประจ า
ต าแหนํงเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี โดยค านวณตั้งจํายไว๎
จ านวน 12 เดือน 
ฐานอ านาจ 
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนฉบับ
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ที ่5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2558  
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 750,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือน/เงินปรับปรุงคําตอบแทน
ของพนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน และตามสิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่ง
การ หรือ ก.อบต.ก าหนด ที่สังกัดในกองคลังองค๑การบริหารสํวน
ต าบล ดังนี้ 
    (1) คําจ๎างพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา ได๎แกํ  
       - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ 
       - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี 
       - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ 
       - ต าแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ  
       - ต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่ทะเบียนทรัพย๑สิน    
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค๑การบริหารสํวนต าบล
จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2554 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข๎อกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน ตามแผน
อัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  
    เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลังและ
เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณคําใช๎จํายด๎านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ อปท. 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 548,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 220,000 บาท 

      

  -  คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งให๎ด าเนินการ
เกี่ยวการการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ  
    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนให๎แกํบุคคลหรือคณะกรรมการได๎รับ
แตํงตั้งให๎ด าเนินการเกี่ยวการการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
-  เงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
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    เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ให๎กับพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจและ
พนักงานจ๎างทั่วไปขององค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2557  
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน๑
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน๎าที่ปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงาน
และได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได๎
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกตติ๎องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได๎ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให๎หมายความรวมถึงเงินคําตอบแทน
ตามกฎหมายวําด๎วยสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล
ด๎วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ราชการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 20,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบล ผู๎มีสิทธิเบิก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 แก๎ไข
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เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ๑และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ ข๎าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า ผู๎ได๎รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิได๎ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 
-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค.0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ๑ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และคําเลําเรียนหรือหนังสือสั่งการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 148,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
ปูายประชาสัมพันธ๑ ปูายชื่อส านักงาน หรือปูายอ่ืนๆที่ไมํมีลักษณะ
เป็นสิ่ งกํอสร๎างเป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 3,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ ให๎แกํผู๎รับจ๎างเหมาท าการ
อยํางหนึ่งอยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม
เสริมสร๎างครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ เชํน คําจ๎างแรงงานตํางๆ
คําจ๎างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑ โปรแกรม
จัดเก็บระบบประปา ฯลฯ ที่เป็นกิจการตามอ านาจหน๎าที่และ
สามารถเบิกจํายในประเภทรายจํายนี้ได๎  
ฐานอ านาจ 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑การด าเนินการจ๎าง
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เอกชนและเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการจัดท า/ปรับปรุงข๎อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย๑สิน และจัดท าฐานข๎อมูลในการจัดเก็บรายได๎ เพ่ือ
น าไปใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎  
ฐานอ านาจ 
    1. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ.2562 
    2. ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวําด๎วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2550 
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ.ศ.2562 
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.3/
ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 
    5.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 4522  
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนา
ด๎านการเมือง การบริหาร หน๎า 178 ล าดับที่ 21 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงาน
สํวนต าบล พนักงานจ๎าง ลูกจ๎างประจ า รวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจาก
ผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหาร
สํวนต าบล  เชํน คําเบี้ย เลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่ พัก
คําบริ การจอดรถ  ณ  ทําอากาศยาน  คําผํ านทางดํวน พิเศษ 
คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําใช๎จํายอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ.2555 และแก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรมประชุมสัมมนา
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ พนักงานสํวนต าบล
พนักงานจ๎าง ลูกจ๎างประจ า รวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล
โดยจํายเป็นคําเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆฯลฯเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติ เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชํน  
รถจักรยานยนต๑  ต๎ู  โต๏ะ  เครื่องคอมพิวเตอร๑   ทรัพย๑สิน อ่ืนๆ
ของ อบต. ฯลฯ  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน กระดาษ แฟูม 
ปากกา ดินสอ แบบพิมพ๑ แผงกั้นห๎องแบบรื้อถอนได๎ แผงปิด
ประกาศ ตรายาง พานพุํม แผํนปูายตํางๆ เครื่องคิดเลข ขนาด
เล็ก ธงชาติ ธงสัญลักษณ๑ หมึกเครื่องถํายเอกสาร พระบรมฉายา
ลักษณ๑ เก๎าอ้ีพลาสติกฯลฯ เป็นไปตาม 
  - หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง

เชํน น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน
น้ ามันเครื่อง น้ ามันหลํอลื่น ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ เชํน แผํนหรือจาน
บันทึกข๎อมูล อุปกรณ๑บันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash  
Drive) เทปบันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับเครื่องพิมพ๑
คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ๑แบบเลเซอร๑ กระดาษ
ตํอเนื่อง สายเคเบิล หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอม
ไดร๑ฟ แผํนกรองแสง แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ๑ (Key Board) 
เมนบอร๑ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)  
เชํน RAM คัตซีทฟีดเตอร๑ (Cut  Sheet Feeder)  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอ่ืนที่ไมํเข๎าลักษณะประเภทหนึ่ง

ประเภทในแตํมีความจ าเป็นต๎องใช๎ เชํน ตู๎พลาสติก กลํองพลาสติก
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ลิ้นชักพลาสติก วัสดุอื่นๆ อุปกรณ๑ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการ
บริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
    3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
    4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  
    5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนทีสุ่ด ที่ 
มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายคําไปรษณีย๑ คําธนาณัติ ,คําดวงตราไปรษณียากร คําเชํา
ตู๎ไปรษณีย๑ คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส๑(GFMIS)ในกิจการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับ
เงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561   

      

  
งบลงทุน รวม 74,200 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 74,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 6,900 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน ขนาด 58 x 60 x 90-

100 CM จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,300 บาท (ใบเสนอราคา
ท๎องตลาด) 

      

    
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 11,800 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน ตู๎ละ 5,900 บาท 
จ านวน 2 ต๎ู เป็นเงิน 11,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.) 
   ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ก ส าหรับงาน

ประมวลผลคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
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 - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะ อยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้  
 1. ในกรณีท่ีมีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 MB ต๎องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.3 GHz และมีหนํวย
ประมวลผล ด๎านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมํน๎อย
กวํา 10 แกน หรือ  
 2. ในกรณีท่ีมีหนํวยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อย กวํา 6 MB ต๎องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผล
สูง  
 - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อย
กวํา 8 GB 
 - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อย
กวํา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว  
 - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง  
 - มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1ชํอง  
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวําจ านวน ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
 - สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi- Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ๑และ
ระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 12 

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมํน๎อย
กวํา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎อง
ใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย 
   - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อย
กวํา 9 MB 
   - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใด
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อยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนํวยความจ า ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
     2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
    3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
   - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํ
น๎อยกวํา 4 GB 
   - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนดิ SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 250 GB จ านวน1 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 หรือดีกวําไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง 
   - มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
(เกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 7) 

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2,600 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑เลเซอร๑หรือ LED ขาวด า
ชนิด (18 หน๎า/นาที) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ๑ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 18 หน๎าตํอ
นาท ี(ppm) 
- มีหนํวยความจ า(Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 44 

      

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

จ านวน 8,900 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑เลเซอร๑หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที1่ (28 หน๎า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200 x 1,200 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ๑ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 28 หน๎า
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ตํอนาที (ppm)  
    - สามารถพิมพ๑เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎  
    - มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 128 MB  
    - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวน
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
    - มีชํองเชื่อมตํอระบบ
เครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวํา จ านวนไมํน๎อย กวํา 1 ชํอง หรือสามารถใช๎งานผํานเครือขําย
ไร๎สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ๎ 
    - มีถาดใสํกระดาษได๎รวมกันไมํน๎อยกวํา 250 แผํน  
    - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับที่ 45) 

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 231,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 185,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 185,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 185,400 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/
พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี ต าแหนํงนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน โดยค านวณตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน 
ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2558 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542  
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 46,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 14,000 บาท 

      

  1)  คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือ
จํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งให๎
ด าเนินการการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561  
2)  เงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
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พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให๎กับพนักงานสํวนต าบล ต าแหนํง
นักวิชาการควบคุมภายใน  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2557  
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด ที่
มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
สํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไขและวิธีการก าหนด
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน๎าที่ปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงาน
และได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได๎
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกตติ๎องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได๎ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให๎หมายความรวมถึงเงินคําตอบแทน
ตามกฎหมายวําด๎วยสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบลด๎วย 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบล ผู๎มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่นพ.ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 แก๎เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ๑และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
ประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวน
ต าบล เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการ
จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําใช๎จํายอื่นๆที่
เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสํวน
ต าบล พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎
ปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล โดยจําย
เป็นคําเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
 
 
 
 
 
 

      



-104- 

[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 180,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําปุวยการ อปพร. การชดเชยการงานที่เสียไป
ให๎แกํ อปพร.ในการปฏิบัติหน๎าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือรักษาความสงบเรียบร๎อย  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ.2560 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7271 ลงวนัที่ 
26 ธันวาคม 2560  
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าประกันภัยทรัพย๑สิน เชํน รถยนต๑
สํวนกลาง รถดับเพลิงอเนกประสงค๑ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย๑สินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562  
แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์
หรือป้ายอ่ืนๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นงานก่อสร้าง 

จ านวน 3,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
ปูายประชาสัมพันธ๑ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆให๎แกํผู๎รับจ๎างเหมาอยําใด
อยํางหนึ่งซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ตํอเติมครุภัณฑ๑หรือ
กํอสร๎างอยํางใด และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง เชํน คําจ๎าง
สูบน้ า คําบริการก าจัดปลวก คําจ๎างผู๎แสดงแบบ คําซํอมแซม
ทรัพย๑สิน คําจ๎างเหมารถ ฯลฯ  ที่เป็นกิจการตามอ านาจหน๎าที่และ
สามารถเบิกจํายในประเภทรายจํายนี้ได๎  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวนัที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรม/ทบทวนหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน
ประจ าปี 2565 เชํน คําตอบแทน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําวัสดุ
อุปกรณ๑ คําปูายและคําใช๎จํายที่จ าเป็นในโครงการฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5329 ลงวนัที่
26 ธันวาคม 2562 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ๑2563  
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม
หน๎าที่ 21 ล าดับที่ 2  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎

ตามปกติเป็นการจ๎างเหมาท้ังคําสิ่งของ และแรงงาน เชํน รถยนต๑ 
รถดับเพลิง คอมพิวเตอร๑ ทรัพย๑สินอื่นๆ เป็นต๎น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุรถดับเพลิง เชํน ยางรถยนต๑ เพลา หม๎อน้ า
แบตเตอรี่ ล๎อ กันชน เป็นต๎น ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้   
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซินน้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง เป็นต๎น  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้  
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑และอัตราคําใช๎จํายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎
สอยและคําสาธารณูปโภค 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุเครื่องแตํงกาย เชํน เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ๎า เครื่องหมายตํางๆ ถุงเท๎า/ถุงมือ
รองเท๎า เข็มขัด หมวก ผ๎าผูกคอ เสื้อสะท๎อนแสง เสื้อชูชีพ
วุฒิบัตร อปพร. ประประจ าตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําวัสดุเครื่องแตํง
กายของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุจราจร จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ เชํน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผนกั้นจราจร ปูาย
เตือน แทํนแบริเออร๑ ปูายไฟหยุดตรวจ แผํนปูายจราจร กระจกโค๎ง
มน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้  
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,064,070 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 786,270 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 786,270 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 744,270 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/
พนักงานสํ วนท๎องถิ่ นประจ าปี  ให๎แกํข๎ าราชการ/พนักสํ วน
ท๎องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
ตรัง เรื่องหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน๑ตอบ
แทนอ่ืน ฉบับที ่5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2558 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี  (ปีงบประมาณ  2564 -
 2566 และที่แก๎ ไขเ พ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  โดยค านวณตั้งจํายไว๎
จ านวน  12 เดือน  ดั งนี้  ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองการศึกษา
ฯ นักวิชาการศึกษา เจ๎าพนักงานธุรการ 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ
อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดย
ค านวณตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 244,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  -  คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งให๎ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ  
    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนให๎แกํบุคคลหรือคณะกรรมการได๎รับ
แตํงตั้งให๎ด าเนินการเกี่ยวการการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
-  เงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
    เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ให๎กับพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎าง
ทั่วไปของส านักงานกองการศึกษาฯ องค๑การบริหารสํวนต าบลบํอ
หิน เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
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พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2557  
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค๑กรปกครอง
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 ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบล  ผู๎มีสิทธิเบิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.2548 แก๎ไขเ พ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ.2551 แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ๑และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อ คําช าระเงินก๎ูกรณีปลูกสร๎าง
บ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบล ผู๎มีสิทธิตามระเบียบฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 แก๎เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ๑และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

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

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ ข๎าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า ผู๎ได๎รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิได๎ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 
-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค.0422.3/ว 257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ๑ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียนหรือหนังสือสั่งการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
ปูายประชาสัมพันธ๑ ปูายชื่อส านักงาน หรือปูายอ่ืนๆที่ไมํมีลักษณะ
เป็นสิ่ งกํอสร๎างเป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  (1) คํารับรอง  
     คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
     เพ่ือจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานรวมทั้งเจ๎าหน๎าที่
ที่เก่ียวข๎องในการรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชํน คําอาหาร
คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ๑เอกสาร คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการด๎วย เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ๑  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2562 
    คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมายฯ  
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    เพ่ือจํายเป็นคําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ ของ อบต.
ในโอกาสตํางๆ การประชุมระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯเชํน คําอาหาร คําเครื่องดื่ม เครื่องใช๎ใน
การเลี้ยงรับรองและคําบริการอ่ืนๆ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวนัที่
5  กุมภาพันธ๑  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2562  
(2) คําพิธีการ  
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในพิธีเปิดอาคารตํางๆ พิธีทางศาสนาและ
รัฐพิธีตํางๆ เชํน คําใช๎จํายในการจัดงาน คําเครื่องสักการะ พานพํุม
พานดอกไม๎ พวงมาลา คําวัสดุอุปกรณ๑ คําเชําเวที เครื่องเสียง
เต็นท๑ โต๏ะ คําอาหารและเครื่องดื่ม คําจัดซื้อธงชาติ ธงเฉลิมพระ
เกียรติ เสาธง คําปูายประชาสัมพันธ๑ และคําใช๎จํายอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง
ฯลฯ คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ๑เชิญชวน หรือ
อ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนเพื่อมารํวมงานรัฐพิธี และพระ
ราชพิธีตํางๆ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5  กุมภาพันธ๑  2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2562  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เ พ่ือจํ ายเป็นคํา ใช๎จํ ายในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรม ประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่ เ พ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวน
ต าบล เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการ
จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมใน
การใช๎สนามบิน คําใช๎จํายอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎ าหน๎ าที่ ท๎ อ งถิ่ น  พ.ศ .2555 และแก๎ ไข เ พ่ิม เติ ม  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559    

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรมประชุมสัมมนา  

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติ
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หน๎าที่เพ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็นคํา
เป็นคําธรรมเนียม และคําลงทะเบียนตํางๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับ
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557    

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎

ตามปกติเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชํน ตู๎ โต๏ะ
เครื่องคอมพิวเตอร๑ ฯลฯ  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 59,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุนักงานที่ เป็นวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้ น เปลื อ ง เ ชํ น  กระดาษ  ดิ นสอ  ปากกา  ยา งลบ  ลวด เย็ บ
กระดาษ ซองเอกสารแบบพิมพ๑ แผงกั้นห๎องแบบรื้อถอนได ๎แฟูม  
ธงชาติ  เครื่ องคิด เลขขนาดเล็ก  แผํนปู ายชื่ อส านักงานหรือ
หนํวยงาน หรือแผํนปูายตําง ๆ ที่ใช๎ในส านักงาน ฯลฯ เป็นไปตาม 
   - หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่เป็นวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง เชํน แปรง ไม๎กวาด น้ ายาล๎างห๎องน้ า น้ ายาถูพ้ืน
ถัง ถ๎วยชามช๎อนส๎อม แก๎วน้ า จานรอง กระติกน้ าร๎อน ถ๎วย
กาแฟ กระติกน้ าแข็งฯลฯ เป็นไปตาม  
    - หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันเชื้อเพลิง
น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันหลํอลื่น 
ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
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    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ๑และอัตราคําใช๎จํายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปี ในลักษณะ
คําใช๎สอยและคําสาธารณูประโภค 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      
     เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ ประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลือง เชํน ขาตั้งกล๎อง พํูกัน สี เมมโมรี่การ๑ด ภาพถําย
ดาวเทียม ปูายประชาสัมพันธ๑ ฟิล๑ม ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ เชํน แผํนหรือจาน
บันทึกข๎อมูล อุปกรณ๑บันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash  
Drive) เทปบันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับเครื่องพิมพ๑
คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ๑แบบเลเซอร๑ กระดาษ
ตํอเนื่อง สายเคเบิล หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอม
ไดร๑ฟ แผํนกรองแสง แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ๑ (Key Board) 
เมนบอร๑ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)  
เชํน RAM คัตซีทฟีดเตอร๑ (Cut  Sheet Feeder)  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอื่นที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภทหนึ่งประเภท
ใดแตํมีความจ าเป็นต๎องใช๎ เชนํ ชั้นวางรองเท๎า ตู๎พลาสติก กลํอง
พลาสติก ลิ้นชักพลาสติก วัสดุอื่นๆ อุปกรณ๑ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก  
ทีม่ท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ  
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งบลงทุน รวม 33,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 33,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 11,800 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน ต๎ูละ 5,900 บาท 
จ านวน 2 ต๎ู เป็นเงิน 11,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.) 
   ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓  

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ส าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อย
กวํา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎อง
ใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย      
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 9 MB  
- มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนํวยความจ า ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  
2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูํภายในหนํวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ  
3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB  
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํ
น๎อยกวํา 4 GB  
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย  
- มีDVD-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 ไมํน๎อย
กวํา  3 ชํอง  
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- มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑  
- มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
(เกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ๑และ
ระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ล าดับที่ 7) 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,466,520 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,378,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,378,100 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,416,060 บาท 

      

      เ พ่ือจํ ายเป็น เ งิน เดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
ตรัง เรื่องหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค๑การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี  (ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2564 - 2566 แ ล ะ ที่ แ ก๎ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง
ปัจจุบัน) ต าแหนํงครู สังกัดกองการศึกษาฯ จ านวน 5 อัตรา โดย
ค านวณตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานสํวนต าบลบํอหิน
ต าแหนํงครูช านาญการ สังกัดกองการศึกษาฯ อัตราเดือนละ  
3,500บาท จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจ าต าแหนํง ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 842,040 บาท 

      

     เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือน/เงินปรับปรุงคําตอบแทน
ของพนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน
ตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง และตามสิทธิที่
ระเบียบ ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.ก าหนด ที่สังกัดใน
กองการศึกษาฯ จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
    (1) คําจ๎างพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ได๎แกํ 
        - ผู๎ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา 
        - ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ)  จ านวน 2 อัตรา 
    (2) คําจ๎างพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ 
        - ผู๎ดูแลเด็ก (ไมํก าหนดคุณวุฒิ) จ านวน 2 อัตรา 
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค๑การบริหารสํวนต าบล
จังหวัดตรัง  
เรื่อง หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎าง
ขององค๑การบริหารสํวนต าบลได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที ่4)  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตามสิทธิที่ระเบียบ
ข๎อกฎหมาย และหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 
    เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลังและ
เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อปท.   

      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,445,120 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 223,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 128,000 บาท 

      

      - คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งให๎
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ   
    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนให๎แกํบุคคลหรือคณะกรรมการได๎รับ
แตํงตั้งให๎ด าเนินการเกี่ยวการการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
   -  เงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
    เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ให๎กับพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎าง
ทั่วไปของส านักงานกองการศึกษาฯ องค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน
เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ.2557  
    3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน๑
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
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    4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน๎าที่ปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงาน
และได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได๎
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกตติ๎องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได๎ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให๎หมายความรวมถึงเงินคําตอบแทน
ตามกฎหมายวําด๎วยสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบลด๎วย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

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

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ ข๎าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า ผู๎ได๎รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิได๎ 
เป็นไปตาม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 
-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค.0422.3/ว 257          
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ๑ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือสั่งการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,438,350 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
ปูายประชาสัมพันธ๑ ปูายชื่อส านักงาน หรือปูายอื่นๆ ที่ไมํมีลักษณะ
เป็นสิ่งกํอสร๎างเป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
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และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ ให๎แกํผู๎รับจ๎างเหมาท าการ
อยํางหนึ่งอยํางใดซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติม
เสริมสร๎างครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎างอยํางใด เชํน คําจ๎างเหมาสูบ
น้ า คําจ๎างก าจัดปลวก หน ูแมลง คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่ง
ปฏิกูล คําจ๎างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑ คําจ๎าง
เหมารถ คําซํอมแซมทรัพย๑สิน ฯลฯ ที่เป็นกิจการตามอ านาจหน๎าที่
และสามารถเบิกจํายในประเภทรายจํายนี้ได๎ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑การด าเนินการจ๎างเอกชนและเบิกจํายเงิน
คําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติของ อปท. 

จ านวน 126,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติ
ของ อปท.  เป็นต๎น หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นราย
ชิ้น เชํน งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งาน
ปฏิบัติการสอน งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและ
พิมพ๑เอกสาร งานบันทึกข๎อมูล เป็นต๎น เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑การด าเนินการจ๎างเอกชนและเบิกจํายเงิน
คําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
ประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล
เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอด
รถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎
สนามบิน คําใช๎จํายอื่นๆที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559    

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรมประชุมสัมมนา  

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติ
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หน๎าที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็นคํา
เป็นคําธรรมเนียม และคําลงทะเบียนตํางๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับ
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  

    
โครงการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการแขํงขันทักษะด๎านวิชาการ
เชํน คําเงินหรือของรางวัล คําวัสดุ อุปกรณ๑ตํางๆ อาหารกลางวัน
อาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทนกรรมการตัดสิน คําใช๎จํายใน
การเตรียมและตกแตํงจัดสถานที่ คําเชําเครื่องเสียง คําใช๎จํายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ๑ เป็นต๎น 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงานการจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 127 ล าดับที่ 11  

      

    
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

จ านวน 5,000 บาท 

      

     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เชํน วัสด ุอุปกรณ๑ คําสถานที่ อาหาร
อาหารวําง ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 129 ล าดับที่ 18 

      

    
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดการฝึกอบรม บุคลากร และผู๎ที่
เกี่ยวข๎องในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา เชํน คําวัสดุ 
อุปกรณ๑ตํางๆคําอาหารและเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร เป็นต๎น  
เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
   2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 134 ล าดับที่ 47 

      

    
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 51,600 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3-

5 ปี ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอ
หิน จ านวน 5 ศูนย๑ ได๎แกํ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย๑พัฒนา
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เด็กเล็กบ๎านหัวหินศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านไสต๎นวา, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก (120 คน x 430 บาท) 
เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 137 ล าดับที่ 58 

    
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 36,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเครื่องแบบนักเรียน ให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3-
5 ปี ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอ
หิน จ านวน 5 ศูนย๑ได๎แกํ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก (120 คน x 300 
บาท) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 136 ล าดับที่ 57 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 255,000 บาท 

      

     เพ่ือจํายเป็นคําจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลํนพัฒนาการเด็ก ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑การบริหาร
สํวนต าบลบํอหิน จ านวน 5 ศูนย๑ ได๎แกํ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุ
จูด, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน
, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก
(150 คน x 1,700 บาท) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
   4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 126 ล าดับที่ 5 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 771,750 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําอาหารกลางวันและอาหารเสริม เชํน ผลไม๎ ขนม
หวานส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอ
หิน จ านวน 5 ศูนย๑ ได๎แกํ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านไสต๎นวา, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก (150 คน x 21 
บาท x 245 วัน) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 130 ล าดับที่ 23  

      

    
โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 24,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําหนังสือเรียน ให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี      
ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน
จ านวน 5 ศูนย๑ ได๎แกํศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านไสต๎นวา, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก 
(120 คน x 200 บาท) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 137 ล าดับที่ 59 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 24,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําอุปกรณ๑การเรียน ให๎แกํเด็กนักเรียนอายุ 3 – 5 ปี
ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน
จ านวน 5 ศูนย๑ได๎แกํ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านไสต๎นวา, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก (120 คน x 200 บาท)
เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยรายได๎และการจํายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562  
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
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    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
   4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 136 ล าดับที่ 56 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติเป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชํน ตู๎ โต๏ะ
เครื่องคอมพิวเตอร๑ อาคารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ทรัพย๑สินอ่ืนๆ ของ
อบต. ฯลฯ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,723,770 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อไฟฟูาและวิทยุ เชํน ฟิวส๑ สายไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ๑ไฟฟูา เครื่องรับโทรทัศน๑
จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง ฮอร๑นล าโพง ไมโครโฟน โทร
โขํง กลํองรับสัญญาณ ฯลฯเป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจําย
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,648,770 บาท 

      

  (1) คําวัสดุงานบ๎านงานครัว ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดตั้ง
เอง จ านวน 25,000 บาท 
       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่เป็นวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง เชํน ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม๎กวาด  แก๎ว
น้ า ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม จานรอง กระติกน้ าร๎อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ  
ให๎กับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน
จ านวน 5 ศูนย๑ ได๎แกํ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด, ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหัวหิน, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน, ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านไสต๎นวา และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก เป็นไปตาม  
    - หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   (2) คําอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลบํอหิน  
จ านวน 1,341,340 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ให๎แกํโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
จ านวน5 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนบ๎านพรุจูด โรงเรียนบ๎านดุหุน 
โรงเรียนบ๎านไสต๎นวา โรงเรียนบ๎านไรํออก โรงเรียนบ๎านหัวหิน
(700 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
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พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 230 ล าดับที่ 8   
    (3) คําอาหารเสริม (นม) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดตั้งเอง
จ านวน 287,430 บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม) ให๎แกํศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 5 ศูนย๑ ได๎แกํ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านดุหุน ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านไรํออก และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน
(150 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 230 ล าดับที่ 9  

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎างที่เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ ที่ใช๎ในการซํอมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย๑สินของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ เชํน โถส๎วม อํางล๎างมือ สี ปูนซีเมนต๑ กระเบื้อง  
ทํอน้ าและอุปกรณ๑ประปา ทํอตํางๆ ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

     เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เชํน  
แก๏สหุงต๎ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๏าด น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง น้ ามันหลํอลื่นฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก  

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําซื้อวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ที่เป็นวัสดุ
คงทน และวัสดุสิ้นเปลืองของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เชํน ส าลี
ผ๎าพันแผล ยาและเวชภัณฑ๑ แอลกอฮอล๑  เจลแอลกอฮอล๑ น้ ายา
ตําง ๆ  ถุงมือ หน๎ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ ฯลฯ  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
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ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

       เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ เชํน แผํนหรือจาน
บันทึกข๎อมูล อุปกรณ๑บันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash  
Drive) เทปบันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับเครื่องพิมพ๑
คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ๑แบบเลเซอร๑ กระดาษ
ตํอเนื่อง สายเคเบิล หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอม
ไดร๑ฟ แผํนกรองแสง แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ๑ (Key Board) 
เมนบอร๑ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)  
เชํน RAM คัตซีทฟีดเตอร๑ (Cut  Sheet Feeder)  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิก
จํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคําใช๎จํายที่ให๎ถือวํา
เป็นรายจํายเมื่อได๎รับแจ๎งให๎ช าระหนี้   

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคําใช๎จํายที่ให๎ถือวํา
เป็นรายจํายเมื่อได๎รับแจ๎งให๎ช าระหนี้   
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด เชํน คําโทรภาพ (โทรสาร)  คําเทเลกซ๑ คําวิทยุ
ติดตามตัว คําวิทยุสื่อสาร คําสื่อสารผํานดาวเทียม คําใช๎จํายเกี่ยวกับ
การใช๎ระบบอินเทอร๑เน็ตรวมถึงอินเทอร๑เน็ตการ๑ดและคําสื่อสาร
อ่ืน ๆ เชํน คําเคเบิ้ลทีวี คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม เป็นต๎น และ
ให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและ
คําใช๎จํายที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงินการเบิกจํายเงิน  การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561    

      

  
งบลงทุน รวม 653,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 653,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 388,800 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน (ราคารวม
คําติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ส าหรับ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก และ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน จ านวน 12 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 32,400 บาท รวมเป็นเงิน  388,800 บาท    
   1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากวํา 24,000 บีทียูแบบแยกสํวน 
   2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตั้ง 
   3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไมํ
เกิน 40,000 บีทียู ต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร๑ 5 
   4) ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวย
สํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 
   5) มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร๑ 
   6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ๑ ดังนี้ สวิตช๑ 1 ตัว ทํอ
ทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมํเกนิ 15 เมตร
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563
หน๎า 23, 81) 

      

    
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู จ านวน 204,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน (ราคารวม
คําติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู ส าหรับ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 51,000 บาท รวมเป็นเงิน  204,000 บาท    
   1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากวํา 40,000 บีทียูแบบแยกสํวน 
   2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตั้ง 
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   3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไมํ
เกิน 40,000 บีทียู ต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร๑ 5 
   4) ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวย
สํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 
   5) มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร๑ 
   6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ๑ ดังนี้ สวิตช๑ 1 ตัว ทํอ
ทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563
หน๎า 23, 81) 

    
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ีรับประทานอาหาร จ านวน 39,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอ้ีรับประทานอาหาร
จ านวน 5 ชุด ราคาชุดละ 7,800 บาท แตํละชุดประกอบด๎วย  
    - โต๏ะ ขนาด 150 x 80 x 50 cm. จ านวน 1 ตัว 
    - ม๎านั่งยาว ขนาด 150 x 30 x 25 cm. จ านวน 2 ตัว 
     (ใบเสนอราคาท๎องตลาด)   

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 21,500 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ๑ (Ink Tank Printer) ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน  21,500 บาท    
   - เป็นเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ๑ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู๎ผลิต  
   - มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ๑รํางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมํ
น๎อยกวํา 19 หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตํอนาที  
   - มีความเร็วในการพิมพ๑รํางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อย
กวํา 15 หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตํอนาที (ipm)  
   - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 1 ชํอง  
   - มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 50 แผํน  
   - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(เกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ๑และ
ระบบคอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ล าดับที่ 42) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,990,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,990,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 5 
โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนบ๎านพรุจูด  โรงเรียนบ๎านดุหุน โรงเรียน 
บ๎านไสต๎นวา โรงเรียนบ๎านไรํออก และโรงเรียนบ๎านหัวหิน โรงเรียน
ละ 10,000 บาท เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการวันเด็กแหํงชาติ
ประจ าปี 2565  เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4427 
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
    4) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 128 ล าดับที่ 14 

      

    
โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลบ่อหิน จ านวน 2,940,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวันให๎แกํโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่จ านวน 5 โรงเรียนได๎แกํ โรงเรียนบ๎านพรุจูด โรงเรียนบ๎านดุหุน
โรงเรียนบ๎านไสต๎นวา โรงเรียนบ๎านไรํออก และโรงเรียนบ๎านหัวหิน
(700 คน x 21 บาท X 200 วัน) เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 3  การ
พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หน๎า 130 ล าดับที่ 22 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 699,120 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 162,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 162,120 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 138,120 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/
พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี ต าแหนํงเจ๎าพนักงานสาธารณสุข
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ
2564 - 2566 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจํายไว๎
จ านวน 12 เดือน 
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
-  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน 
ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2558 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 24,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืนๆตามสิทธิ
ที่ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต.ก าหนดของ
พนักงานสํวนต าบล ตั้งไว๎  12 เดือน 
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 357,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 130,000 บาท 

      

  (1) คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ                
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับ
แตํงตั้งให๎ด าเนินการการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561  
(2) เงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
    เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ให๎กับพนักงานสํวนต าบล ต าแหนํง เจ๎าพนักงานสาธารณสุข  
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เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2557  
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน๑
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  
(3) คําตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่น   
    เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนคําปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปให๎แกํอาสาสมัครบริบาลผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ในการดูแลผู๎สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงในเขต อบต.บํอหินจ านวน 2 คนๆละ 5,000 บาทตํอ
เดือน จ านวน 12 เดือน  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบ มท.วําด๎วยอาสาสมัครบริบาลท๎องถิ่นขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและการเบิกคําใช๎จําย พ.ศ.2562 
-  หนังสือ มท ดํวนที่สุดที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม
2562 
-  หนังสือ มท ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ๑ 2562  
-  หนังสือมท ดํวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่  
21 เมษายน 2564 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน๎าที่ปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงาน
และได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได๎
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ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกตติ๎องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได๎ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให๎หมายความรวมถึงเงินคําตอบแทน
ตามกฎหมายวําด๎วยสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบลด๎วย  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบลผู๎มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 แก๎เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ๑และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจหน๎าที่ของ
องค๑การบริหารสํวนต าบลเชํน คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน๑ โรงมหรสพ คําจัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ๑ หรือสิ่งพิมพ๑ตํางๆ เชํน วารสาร ปฏิทิน ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
ปูายประชาสัมพันธ๑ ปูายชื่อส านักงาน หรือปูายอื่นๆที่ไมํมีลักษณะ
เป็นสิ่งกํอสร๎าง 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
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ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาตํางๆ เชํน คําจ๎างฉีดพํนหมอกควัน ฉีด
ยา ฉีดวัคซีน เพ่ือระงับการแพรํระบาดของโรค ฯลฯ ที่เป็นกิจการ
ตามอ านาจหน๎าที่และสามารถเบิกจํายในประเภทรายจํายนี้ได๎  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวนัที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑การด าเนินการจ๎างเอกชนและ
เบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
ประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล
เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการจอดรถ 
ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําใช๎จํายอื่นๆที่เก่ียวข๎อง
ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสํวนต าบล
พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติ
หน๎าที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็น
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ คําใช๎จํายอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องใน
การฝึกอบรม  สัมมนา ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  

      

    
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นรายจํายในการให๎ความชํวยเหลือประชาชนกรณี
เยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัยรวมถึงด๎านการปูองกันและ
ระงับโรคติดตํอได๎ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการชํวยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2560 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
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โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายด าเนินงานโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติด กิจกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู๎ติดยา/ผู๎เสพยาเสพติด การสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันในเด็กและเยาวชนกลุํมเสี่ยง เชํน คําตอบแทนวิทยากร คํา
วัสดุอุปกรณ๑ คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นท่ี
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0810.6/
ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0810.6/
ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0810.6/
ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0816.3/
ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 5 ด๎านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎าที่ 153 ล าดับที่ 9 

      

    
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด 19) จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปูองกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (โควิด 19) โดยมีคําใช๎จําย ประกอบด๎วย
คําวัสดุอุปกรณ๑ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากรคําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ๑
และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2120  
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด 
ที ่มท 0819.3/1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท0808.2/ว
1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.   
2563 ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม
หน๎า 18 ล าดับที่ 1) 
 
 

      



-132- 

[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

    
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต๎นทาง โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําวัสดุอุปกรณ๑ที่จ าเป็น
ในการจัดโครงการ คําวัสดุ คําปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ๑ ปูาย
รณรงค๑ คําน้ าดื่ม และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัด
โครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้  
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0804.5/
ว 158 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560  
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนา
ด๎านสิ่งแวดล๎อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
หน๎า 148 ล าดับที่ 3 

      

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 

จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมและสนับสนุน
การควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว
เชํน จัดซื้อและฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าและคุมก าเนิดสุนัข
และแมว ฯลฯ ตามพระปณิธาณของศาสตราจารย๑ ดร. สมเด็จพระ
เจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑อัครราชกุมารี  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้   
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 0120 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.5/1745  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎าน
สาธารณสุขขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนิน
โครงการสัตว๑ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระ
ปณิธาณของศาสตราจารย๑ดร. สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณ๑
วลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนา
ด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 170 ล าดับที่ 46) 

      

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมสนับสนุนการ
ควบคุมปูองกันโรคไข๎เลือดออก เชํน การจัดกิจกรรมให๎
ความรู๎ รณรงค๑การก าจัดลูกน้ ายุงลาย จัดซื้อน้ ายาและเคมีภัณฑ๑
เวชภัณฑ๑ตํางๆ น้ ามันผสมน้ ายาก าจัดยุงลาย สารเคมีทรายอะเบท
ฯลฯ  
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เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0891.3/
ว 2742 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง การเน๎นย้ ามาตรการ
ปูองกันไข๎เลือดออก 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนา
ด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 169 ล าดับที่ 43) 

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเปลหามคนไข๎ ยาเวชภัณฑ๑ ส าลีและ
ผ๎าพันแผล ทรายอะเบท น้ ายาพํนหมอกควันก าจัดยุงลาย วัคซีนโรค
พิษสุนัขบ๎า พร๎อมอุปกรณ๑ ยาคุมก าเนิดสัตว๑ เวชภัณฑ๑อ่ืนๆ 
เคมีภัณฑ๑อ่ืน หน๎ากากอนามัย เจลล๎างมือ น้ ายาฆําเชื้อ เครื่องวัด
อุณหภูมิ ชุดปูองกันเชื้อโรค (ชุด PPE) ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้  
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณ 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 180,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุขให๎กับกรรมการหมูํบ๎าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จ านวน 9 หมูํบ๎านๆละ  20,000 บาท  ดังนี้   
(1) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 1 บ๎าน
บํอหินจ านวน 20,000 บาท ดังนี้  
    (1.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค๑   
    (1.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (1.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎า
ฟูาจุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี   
(2) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 2 บ๎าน
พรุจูดจ านวน 20,000 บาท  
    (2.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค๑  
    (2.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (2.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎า
ฟูาจุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี 
(3) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 3 บ๎านดุ
หุนจ านวน 20,000 บาท 
    (3.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค๑  
    (3.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (3.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎า
ฟูาจุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี 
(4) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 4 บ๎าน
ไสต๎นวาจ านวน  20,000 บาท  
    (4.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค๑   
    (4.2) โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก  
    (4.3) โครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด To Be Number One                 
(5) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 5 บ๎าน
ไรํออกจ านวน 20,000 บาท 
    (5.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค๑    
    (5.2) โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก 
    (5.3) โครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพติด
To Be Number One                 
(6) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 6 บ๎าน
หัวหินจ านวน 20,000 บาท  
    (6.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค๑    

      

      (6.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(6.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎าฟูา 
จุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี   
(7) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 7 บ๎าน
ใหมํ-ทุํงโพธิ์ จ านวน 20,000 บาท 
    (7.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค๑    
    (7.2) โครงการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก 
    (7.3) โครงการรณรงค๑และแก๎ไขปัญหายาเสพติด
To Be Number One 
(8) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 8 บ๎าน
โต๏ะบันจ านวน 20,000 บาท 
    (8.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค๑   
    (8.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (8.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎า
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ฟูาจุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี   
(9) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 9 บ๎าน 
ปากคลอง จ านวน 20,000 บาท 
    (9.1) โครงการอบรมหมอหมูํบ๎านในพระราชประสงค๑   
    (9.2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
    (9.3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอเจ๎า
ฟูาจุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี   
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
-  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ๑การ
สนับสนุนขององค๑การบริหารจังหวัด เทศบาลและองค๑การบริหาร
สํวนต าบลในการให๎บริการสาธารณะ  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการ
พระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม    
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนา
ด๎านการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎าที ่165-173 ล าดบัที่ 19-45  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 704,440 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 580,440 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 580,440 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 342,840 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/
พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี ต าแหนํง นักพัฒนาชุมชน จ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 -
 2566 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจํายไว๎
จ านวน 12 เดือน 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน 
ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2558  
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542  

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 237,600 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือน/เงินปรับปรุงคําตอบแทน
ของพนักงานจ๎างตามภารกิจ ต าแหนํงผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน ตั้งจําย
ไว๎ 12 เดือน  
    ตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง และตาม
สิทธิที่ระเบียบ ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต.ก าหนด  
ที่สังกัดในส านักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบล  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 124,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 32,000 บาท 

      

  1)  คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ  
    เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับ
แตํงตั้งให๎ด าเนินการการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561  
2)  เงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
    เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ให๎กับพนักงานสํวนต าบล ต าแหนํง นักพัฒนาชุมชน พนักงานจ๎าง
ตามภารกิจ ต าแหนํงผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
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-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน๎าที่ปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงาน
และได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได๎
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกตติ๎องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได๎ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให๎หมายความรวมถึงเงินคําตอบแทน
ตามกฎหมายวําด๎วยสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบลด๎วย  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      

     เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน คําเชําซื้อ คําช าระเงินกู๎กรณีปลูกสร๎าง
บ๎านส าหรับพนักงานสํวนต าบล ผู๎มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 3,000 บาท 

      

    เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล
ผู๎ได๎รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิเบิกได๎ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 
-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ๑ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือสั่งการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
ประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวน
ต าบล เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการ
จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําใช๎จํายอื่นๆที่
เกี่ยวข๎องฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานสํวนต าบล
พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติ
หน๎าที่เพื่อประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็นคํา
เป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ คําใช๎จํายอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง
ในการฝึกอบรม  สัมมนา ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และ
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การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 

    
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นรายจํายในการให๎ความชํวยเหลือประชาชนกรณี
เยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัยรวมถึงด๎านสํงเสริมและพัฒนา
ด๎านคุณภาพชีวิต 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการชํวยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2560 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 208,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 208,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 208,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ/ตัดหญ้า/ตัดต้นไม้กิ่งไม้ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการเก็บขยะ คําตัดหญ๎า ตัดต๎นไม๎  
กิ่งไม๎ ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑การ
ด าเนินการจ๎างเอกชนและเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจํายคําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือเพ่ือเสริมสร๎างการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ปกติ
ของ อปท. หรืองานจ๎างที่ซื้อบริการจากผู๎รับจ๎างเป็นรายชิ้น เชํน งาน
ท าความสะอาด งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ งานผลิตและ
พิมพ๑เอกสาร งานบันทึกข๎อมูลเป็นต๎น  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 175,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 175,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
เชํน คําพันธุ๑ไม๎ พันธุ๑พืช คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ อุปกรณ๑
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัด
งานการจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนา
ด๎านสิ่งแวดล๎อมและการจัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม หน๎า 145 ล าดับที่ 6 

      

    
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนต าบลบ่อหิน จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎แกํสตรี คนชรา ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากไร๎ คนพิการ
และประชาชนในต าบลบํอหิน เชํน คําตอบแทนวิทยาการ คําอาหาร
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 2 ด๎านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว หน๎าที่ 120 ล าดับที่ 10 

      

    
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลบ่อหิน จ านวน 70,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
ต าบลบํอหินประจ าปี 2565 เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ คําใช๎จํายอื่นที่
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนา
ด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 154 ล าดับที่ 10 
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบ่อหิน จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือใช๎จํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบล
บํอหิน กลุํมผู๎น าสตรีต าบลบํอหิน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ
อุปกรณ๑ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ ฯลฯ เพ่ือให๎กลุํมสตรีได๎รับการพัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการพัฒนาบทบาทสตรีและด๎านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนา
ด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 152 ล าดับที่ 4 

      

    
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบ่อหิน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริม/สนับสนุนศูนย๑พัฒนา
ครอบครัวต าบลบํอหิน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ อุปกรณ๑
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนา
ด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎าที่ 153 ล าดับที่ 10 

      

    
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงแบบโฮมสเตย์ต าบลบ่อหิน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมการทํองเที่ยว
แบบโฮมสเตย๑ต าบลบํอหิน และการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว
เชิงอนุรักษ๑บํอหิน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ 
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 2 ด๎านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว หน๎าที่ 122 ล าดับที่ 20 

      

    

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ
อุปกรณ๑คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
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-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0816.3/
ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนา
ด๎านการเมืองการบริหาร หน๎า 179 ล าดับที่ 23 

    
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ๑โลก
(อถล.) เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทนวิทยากร คํา
วัสดุ อุปกรณ๑ คําอาหาร คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ
ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและ
การเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 2794 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการอาสาสมัคร
ท๎องถิ่นรักษ๑โลก (อถล.)  
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนา
ด๎านสิ่งแวดล๎อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม หน๎าที่ 146 ล าดับที ่13 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 415,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 345,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน จ านวน 300,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชน
เพ่ือตํอต๎านยาเสพติด เชํน คําเชําหรือคําเตรียมสนามแขํงขัน  
คําอุปกรณ๑ คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ประจ าสนาม คําตอบแทน
เจ๎าหน๎าที่จัดการแขํงขันกีฬา คําตอบแทนกรรมการตัดสิน คําจัดท า
ปูายชื่อหรือทีมผู๎เข๎ารํวมแขํงขันหรือ คําจัดท าเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ คําโลํหรือถ๎วยรางวัล เงินรางวัล  คําชุดกีฬา
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําเชําเครื่องเสียง เต็นท๑ เวที และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 5  
การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 195 ล าดับที่ 11 

      

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

จ านวน 35,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บํอหิน เชํน คําตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คําเตรียมสนามแขํงขัน
คําวัสดุอุปกรณ๑คําปูายประชาสัมพันธ๑ คําเชําเครื่องขยายเสียง
คําใช๎จํายในการเตรียมและตกแตํงจัดสถานที่ คําจัดพิธีเปิด-ปิดกีฬา
คําเวชภัณฑ๑และอุปกรณ๑ คําชุดกีฬา คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
คําอาหาร และอุปกรณ๑กีฬา คําโลํ หรือถ๎วยรางวัล เงินหรือของ
รางวัล คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ประจ าสนาม คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่
จัดการแขํงขันกีฬา คําจัดท าปูายชื่อหรือทีม คําจัดท าเกียรติบัตร 
เป็นต๎น เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงานการจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
    2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 5  
การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 193 ล าดับที่ 3 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 3,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําซื้อวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ที่เป็นวัสดุ

คงทน และวัสดุสิ้นเปลือง เชํน ส าลี ผ๎าพันแผล ยาและเวชภัณฑ๑
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แอลกอฮอล๑  เจลแอลกอฮอล๑ ถุงมือ น้ ายาตําง ๆ  หน๎ากากอนามัย
เครื่องวัดอุณหภูมิ ฯลฯ  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 7,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําซื้อวัสดุกีฬาที่เป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง
เชํน ลูกฟุตบอล ลูกแชร๑บอล ตะกร๎อ ลูกเปตอง ตาขํายกีฬา เชํน ตา
ขํายตะกร๎อ วอลเลํย๑บอล เป็นต๎น ฯลฯ 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 
 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 จ านวน 70,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํที่ 1-9  
เพ่ือไปด าเนินงานตามโครงการอุดหนุนอุปกรณ๑กีฬาให๎แกํ หมูํบ๎าน
หมูํที่ 1 - 9 เป็นไปตาม 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
    5) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การ
พัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม หน๎า 155 ล าดับที่ 2 
 

      



-146- 

[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 159,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
ประจ าป ี2564 เชํน คํารับรอง ผู๎ที่ได๎รับเชิญมารํวมงานและผู๎มารํวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค๑ คําสถานที่จัดงาน คําเชําหรือ
คําบริการวัสดุอุปกรณ๑ รวมคําติดตั้งและคํารื้อถอน เชํน เครื่องเสียง
โต๏ะ เก๎าอี้ เต็นท๑ เวที ฯลฯ คําจา๎งเหมาท าความสะอาด คําใช๎จํายในการ
ตกแตํง จัดสถานที่คําสาธารณูปโภคตําง ๆ คําตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คําโลํหรือถ๎วยรางวัลเงนิหรือของรางวัล คํามหรสพการแสดง คํา
โฆษณา คําปาูยโฆษณาหรือสิ่งพมิพ๑ และคําใช๎จาํยอื่นๆที่จ าเปน็ เป็นไป
ตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขนักีฬา
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547  
ลงวันที ่28 กันยายน 2561 
    3) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที ่3 การพัฒนา
ด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม หน๎า 142 ล าดับที ่6 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 109,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 109,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา       

    
โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน จ านวน 109,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํศูนย๑อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
บ๎านดุหุน หมํูที่ 3 จ านวน 60,000 บาท ศูนย๑อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ๎านโต๏ะบนั หมํูที่ 8 จ านวน 25,000 บาท และศูนย๑อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมบา๎นปากคลอง หมํูที่ 9
จ านวน 24,000 บาท เพื่อไปด าเนินงานตามโครงการสอนศาสนาอิสลาม
ภาคฟัรดูอีน ประจ าป ี2565 เป็นไปตาม  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงนิอุดหนุนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3616ลง
วันที ่24 มิถุนายน 2559 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 4427ลง
วันที ่7 สิงหาคม 2561 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงนิอุดหนุนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
    5) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร๑ที ่5 การพัฒนา
ด๎านคุณภาพชีวิตและสงัคม 129 ล าดับที ่19 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,783,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,499,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,499,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 941,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข๎าราชการ/
พนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี ให๎แกํข๎าราชการ/พนักสํวนท๎องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง
หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน 
ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ๑ 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  จ านวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และท่ี
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณตั้งจํายไว๎ จ านวน 12 เดือน
จ านวน 3 อัตรา ดังนี้  
    - ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองชําง จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงนายชํางโยธา จ านวน 1 อัตรา 
    - ต าแหนํงเจ๎าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
    - เงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองชําง อัตราเดือนละ 3,500
บาท ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
โดยค านวณตั้งจํายไว๎จ านวน 12 เดือน 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,420,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือน/เงินปรับปรุงคําตอบแทน
ของพนักงานจ๎างตามภารกิจ พนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน
ตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง และตามสิทธิที่
ระเบียบ ข๎อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.ก าหนด ที่สังกัด
กองชําง องค๑การบริหารสํวนต าบล 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 
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(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  
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการองค๑การบริหารสํวนต าบล
จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎าง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 96,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบ
ข๎อกฎหมาย และหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ตั้งจํายไว๎ 12 
เดือน ตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  
    เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและการปรับปรุงแผนอัตราก าลังและ
เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อปท. 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,178,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  1)  คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งให๎
ด าเนินการเก่ียวการการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนให๎แกํบุคคลหรือคณะกรรมการได๎รับ
แตํงตั้งให๎ด าเนินการเกี่ยวการการจัดซื้อจัดจ๎างหรือการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561  
2)  เงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ส าหรับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  
    เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ให๎กับพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎าง
ทั่วไปของส านักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน เป็นไปตาม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
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-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2558 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน๑ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
สํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2558  
-  หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน๑ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน๎าที่ปกติโดยลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงาน
และได๎ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานสํวนใหญํต๎องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได๎
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกติต๎องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได๎ปฏิบัติงาน
นั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให๎หมายความรวมถึงเงินคําตอบแทน
ตามกฎหมายวําด๎วยสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบลด๎วย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

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

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ พนักงานสํวน
ต าบลผู๎ได๎รับบ านาญปกติฯ ที่มีสิทธิเบิกได๎ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2563 
-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว  257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ๑ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและคําเลําเรียน หรือหนังสือสั่งการตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดท าประกันภัยทรัพย๑สิน เชํน รถยนต๑สํวนกลาง  
รถจักรยานยนต๑ เป็นต๎น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ 
    - กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดท าประกันภัย
ทรัพย๑สินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 แก๎ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
    - หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาที่มีลักษณะการจ๎างท าเพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
ปูายประชาสัมพันธ๑ ปูายชื่อส านักงาน หรือปูายอื่นๆที่ไมํมีลักษณะ
เป็นสิ่งกํอสร๎างเป็นไปตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณ
รายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 80,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ ให๎แกํผู๎รับจ๎างเหมาท าการ
อยํางหนึ่ งอยํางใดซึ่ งมิ ใชํ เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ตํอเติม
เสริมสร๎างครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎างอยํางใด เชํน คําจ๎างเหมาสูบน้ า
จ๎างก าจัดปลวก หนู แมลง คําจ๎างเหมาดูดส๎วมและสิ่งปฏิกูล คําจ๎าง
เหมาบริการติดตั้งระบบเครือขํายคอมพิวเตอร๑ คําจ๎างเหมารถ คํา
ซํอมแซมทรัพย๑สิน ฯลฯ ที่เป็นกิจการตามอ านาจหน๎าที่และสามารถ
เ บิ ก จํ า ย ใ น ป ร ะ เ ภ ท ร า ย จํ า ย นี้ ไ ด๎  เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑การด าเนินการจ๎างเอกชนและเบิกจํายเงิน
คําจ๎างเหมาบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเชําสระน้ าใช๎ในกิจการประปา หมูํที่3
และหมูํท่ี 8 เป็นไปตาม 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมา
บริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสารแบบแปลนตํางๆ ฯลฯ ส าหรับใช๎ใน

งานขององค๑การบริหารสํวนต าบล 
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ค่าธรรมเนียม จ านวน 20,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมตํางๆ  เชํน คําธรรมเนียมมิเตอร๑

ไฟฟูา ประปา และคําธรรมเนียมตํางๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจํายได๎   
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
ประชุมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ของ
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างรวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติหน๎าที่ เ พ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวน
ต าบล เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คําเชําที่พัก คําบริการ
จอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมใน
การใช๎สนามบิน คําใช๎จํายอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องฯลฯ เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของ
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2555 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559   

      

    
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานสํวนต าบล
พนักงานจ๎าง รวมทั้งผู๎ที่ได๎รับค าสั่งจากผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ปฏิบัติ
หน๎าที่เพ่ือประโยชน๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล โดยจํายเป็น
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับ
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติเป็นการจ๎างเหมาท้ังคําสิ่งของและแรงงาน เชํน รถกระเช๎า
ไฟฟูา รถจักรยานยนต๑ รถยนต๑ รถอเนกประสงค๑ เครื่องตัดหญ๎า
รถบรรทุกน้ า ต๎ู โต๏ะ เครื่องคอมพิวเตอร๑ ทรัพย๑สินอ่ืนๆ ของ อบต.
ฯลฯ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 585,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

     เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชํน กระดาษ ปากกา 
กระดานไวท๑บอร๑ด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง แผํนปูายตํางๆ
ฯลฯ เป็นไปตาม 
    - หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เชํน ฟิวส๑ สายไฟ หลอด
ไฟฟูา ดอกล าโพง เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เข๎มขัดรัด สายไฟ 
แผงวงจร ขาหลอดไฟ ฯลฯ เป็นไปตาม  
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวที่เป็นวัสดุคงทนและ
วัสดุสิ้นเปลือง เชํน แปรง ไม๎กวาด ถังขยะ น้ ายาล๎างห๎องน้ า ถัง
ถ๎วย ชาม ช๎อนส๎อม แก๎วน้ า จานรอง กระติกน้ าร๎อน ถ๎วยกาแฟ
กระติกน้ าแข็ง น้ ายาถูพ้ืน ฯลฯ 
เป็นไปตาม   
    - หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตํางๆ เชํน ทํอ อิฐ หิน ปูน ไม๎
ตํางๆ ค๎อน จอบ กระเบื้อง ไม๎ สี ทํอน้ าและอุปกรณ๑ประปา ทํอน้ า
บาดาล ทํอตํางๆ  สวําน เทปวัดระยะ ยางมะตอย ฯลฯ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุรถจักรยานยนต๑ รถยนต๑ รถบรรทุกน้ า
รถบรรทุกเทท๎ายชนิด 6 ล๎อ เชํน ยางรถยนต๑/รถจักรยานยนต๑ หัว
เทียน กุญแจปากตาย กุญแจปากเลื่อน คีมล็อค แบตเตอรี่ ล๎อ เข็ม
ขัดนิรภัย ล๏อคเกียร๑/ครัตช๑ฯลฯ   

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 170,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น เชํน น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเครื่อง รถยนต๑สํวนกลาง เครื่องตัดหญ๎า 
รถจักรยานยนต๑ เครื่องจักรกลอื่นๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบและ
เครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ๑จากหนํวยงานอื่นที่สนบัสนุน ฯลฯ 
เพื่อใช๎ในกิจการของ อบต. เป็นไปตาม 
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    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑และอัตราคําใช๎จํายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคํา
ใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ๑ประกอบและอะไหลํ เชํน แผํนหรือจาน
บันทึกข๎อมูล อุปกรณ๑บันทึกข๎อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,Flash  
Drive) เทปบันทึกข๎อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ส าหรับเครื่องพิมพ๑
คอมพิวเตอร๑ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ๑แบบเลเซอร๑ กระดาษ
ตํอเนื่อง สายเคเบิล หนํวยประมวลผล ฮาร๑ดดิสก๑ไดร๑ฟ ซีดีรอม
ไดร๑ฟ แผํนกรองแสง แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ๑ (Key Board) 
เมนบอร๑ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)  
เชํน RAM คัตซีทฟีดเตอร๑ (Cut  Sheet Feeder)  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ-รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 40,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุทํอสายสํงน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห๑สี
แดง หนา 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร๎อมข๎อตํอสวมเร็ว
ขนาด 2.5 นิ้วชนิดทองเหลือ สายสํงน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห๑สี
แดง หนา 3 ชั้นขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร๎อมข๎อตํอสวมเร็ว
ขนาด 2.5 นิ้วชนิดทองเหลือ และอุปกรณ๑อ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องกับวัสดุ
เครื่องดับเพลิง ฯลฯ เพ่ือใช๎ในกิจการของ อบต.  เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ๑และอัตราคําใช๎จํายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคํา
ใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะ และประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นไปตาม 
    1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

      ตั้งไว๎เพ่ือจํายคําไปรษณีย๑ คําธนาณัติ, คําดวงตราไปรษณียากร, 
คําเชําตู๎ไปรษณีย๑ คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส๑(GFMIS) ในกิจการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิก
จํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561 

      

  
งบลงทุน รวม 106,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 106,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 17,700 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน ต๎ูละ 5,900 บาท
จ านวน 3 ต๎ู เป็นเงิน 17,700 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.) 
   ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 

      



-155- 

[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

   
ครุภัณฑ์ส ารวจ       

    
ล้อวัดระยะทาง จ านวน 2,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อล๎อวัดระยะทาง จ านวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ๑
ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ของส านักงบประมาณ
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 และจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคา
ท๎องตลาด โดยมีวัตถุประสงค๑ ในการใช๎เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการขององค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 
2 (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวํย 
    - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมํน๎อยกวํา  
12 MB 
    - มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยําง
หนึ่งหรือดีกวํา ดังนี้ 
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผลงวงจรหลักที่มี
หนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
        2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังภายในหนํวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2  GB หรือ 
        3) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2  GB 
    - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํ
น๎อยกวํา 8  GB 
    - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 
480 GB จ านวน 1 หนํวย 
    - ม ี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 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง 
    - มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
    ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ๑ท่ีก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
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เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อย
กวํา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎อง
ใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํอย 
    - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ            
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมํน๎อย
กวํา 9 MB 
    - มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยํางใด
อยํางหนึ่งหรือดีกวํา ดังนี้ 
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผลงวงจรหลักที่มี
หนํวยความจ า ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB หรือ 
        2) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งภายในหนํวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช๎
หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2  GB หรือ 
        3) มีหนํวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB 
    - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา มีขนาดไมํ
น๎อยกวํา 4 GB 
    - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
    - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
    - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
    - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง 
    - มีแปูนพิมพ๑และเมาส๑ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
     ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ๑ท่ีก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 

      

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑ Multifunction เลเซอร๑
หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - เป็นอุปกรณ๑ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
    - มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi 

      



-157- 

[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

    - มีความเร็วในการพิมพ๑ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อย
กวํา 18 หน๎าตํอนาที (ppm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ๑สีส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อย
กวํา 18 หน๎าตํอนาที (ppm) 
    - มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 256 MB 
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได ๎
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวํา
1,200x1,200 dpi 
    - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    - สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ท้ังสีและขาวด า 
    - สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 99 ส าเนา 
    - สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑ 
    - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวน
ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
    - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface)                            
แบบ 10/100 Base -T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง หรือ
สามารถใช๎งานผํานเครือขํายไร๎สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได๎ 
    - มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน 
    - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
   ขออนุมัตจิัดซื้อครุภัณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีก าลังไฟฟูาด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที  
   ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 

      

 
งานก่อสร้าง รวม 1,943,900 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 910,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง จ านวน 10,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างแรงงานราษฎรกรณี อบต.เป็นผู๎ด าเนินเอง

เชํน คําจ๎างขุดดิน/ขุดบํอ คําจ๎างรื้อถอน ฯลฯ 
      

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชํน คําจ๎างที่ปรึกษา

คําจ๎างออกแบบ คําควบคุมงาน คํารับรองแบบ ฯลฯ 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 800,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สินให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติเพ่ือ เป็นการจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและแรงงาน เชนํ ถนน
ภายในหมูํบ๎าน บํอน้ า ระบบประปา วัสดุและอุปกรณ๑ตํางๆ 
ทรัพย๑สินตํางๆ ของ อบต. และท่ีได๎รับการถํายโอน ฯลฯ 

      

  
งบลงทุน รวม 1,033,900 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,033,900 บาท 

   
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

    
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา (กองการศึกษา) จ านวน 99,900 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา หมูํที่ 4
ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบขององค๑การบริหาร
สํวนต าบลบํอหิน) 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎าที่ 133  
ข๎อ 42 

      

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน-หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด จ านวน 500,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําบุกเบิกถนนกว๎าง 4 ม. ยาว 800 ม. พร๎อมลงดิน
ลูกรังและเกลี่ยบดอัดแนํน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก๎ไขครั้งที่ 6
พ.ศ. 2564 หน๎า 5  ล าดับที่ 1 

      

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 จ านวน 234,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําขุดเจาะบํอบาดาล บ๎านนากลาง หมูํที่ 4
ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 43-100 เมตร สูบน้ าไมํน๎อยกวํา 5 ลบ.ม./ชม.
สถานที่กํอสร๎าง หมูํที ่4 ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง    
   -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก๎ไขครั้ง
ที ่6 พ.ศ. 2564 หน๎า 6  ล าดับที่ 2 

      

   
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จ านวน 200,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได๎ (คํา K)   
(คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) เป็นไปตาม 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837
ลงวันที่ 11 กันยายน 2560  
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นรายจํายในการให๎ความชํวยเหลือประชาชนกรณี
เยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัยรวมถึงการให๎ความชํวยเหลือ
ประชาชนด๎านเกษตรกรผู๎มีรายได๎น๎อยให๎แกํประชาชนหรือเกษตรกร
ผู๎มีรายได๎น๎อยที่ได๎รับความเดือดร๎อนหรือไมํสามารถชํวยเหลือตนเอง
ในการด ารงชีพได๎ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการชํวยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2560 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  

      

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(พอ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือเป็นคําใช๎จํายด าเนินงานโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เชํน คําตอบแทน
วิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ คําอาหาร คําอาหารวําง และเครื่องดื่ม
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
-  แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  หน๎าที่ 17 ล าดับที่ 1 
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แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 1,943,241 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,440,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 15,000 บาท 

      

      คําจ๎างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินการเอง เพ่ือจํายเป็นคําจ๎าง
แรงงานกรณี อบต.เป็นผู๎ด าเนินการเอง เชํน คําจ๎างวางทํอประปา 
รื้อถอน วางทํอประปา เป็นต๎น 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑การ
ด าเนินการจ๎างเอกชนและเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
ค่าทดสอบคุณภาพน้ าประปา จ านวน 15,000 บาท 

            เพ่ือจํายเป็นคําทดสอบคุณภาพน้ าประปา       

    
ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

            เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมขออนุญาตขุดเจาะบํอบาดาล       

   
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      
      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุตํางๆ เชํน ทํอเมน กาว ข๎อตํอ ข๎องอ 

ทํอน้ า อุปกรณ๑ประปา ฯลฯ  
      

   
วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ เชํน มิเตอร๑น้ า มิเตอร๑ไฟฟูา สารส๎ม
คลอรีน และวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ ที่ไมํเข๎าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ เป็นไปตาม   
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ๑ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,200,000 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟูาส าหรับระบบประปาหมูํบ๎านขององค๑การ
บริหารสํวนต าบลบํอหิน เป็นไปตาม    
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิก
จํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กร
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ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ.2561 
-  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003   
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562  

  
งบลงทุน รวม 503,241 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 503,241 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 ลิตร/นาท ี จ านวน 35,600 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํงสูบน้ า
ได๎ 1,130 ลิตร/นาที  
(1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง ใช๎มอเตอร๑ไฟฟูา  
(2) ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวํา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)  
(3) สูบน้ าได๎ไมํน๎อยกวําตามปริมาณท่ีก าหนดน้ า 
(4) สํงน้ าได๎สูงไมํน๎อยกวํา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต  
(5) อุปกรณ๑ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร๑ไฟฟูาต๎องมี
ครบชุดพร๎อมที่จะใช๎งานได๎ เครื่องละ  17,800  บาท
จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 35,600 บาท เป็นไปตาม 
 1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563  
 2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ๑ หน๎า 197 ล าดับที่ 1 

      

    
เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตร/นาที จ านวน 18,600 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํงสูบน้ า
ได๎ 450 ลิตร/นาที  
(1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง ใช๎มอเตอร๑ไฟฟูา  
(2) ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)  
(3) สูบน้ าได๎ไมํน๎อยกวําตามปริมาณท่ีก าหนดน้ า 
(4) สํงน้ าได๎สูงไมํน๎อยกวํา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต  
(5) อุปกรณ๑ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร๑ไฟฟูาต๎องมี
ครบชุดพร๎อมที่จะใช๎งานได๎ เครื่องละ  9,300  บาท
จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 18,600 บาท เป็นไปตาม 
 1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2563  
 2) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ๑ หน๎า 197 ล าดับที่ 1 

      

    
เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 3" ขนาด 1 แรงม้า จ านวน 40,830 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) เส๎นผํา
ศูนย๑ กลาง 3” ขนาด 1 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 20,415 บาท เป็
นเงิน 40,830 บาท  
    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 
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เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 3" ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 44,128 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) เส๎นผํา
ศูนย๑ กลาง 3” ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ
ละ 22,064 บาท เป็นเงิน 44,128 บาท  
    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 

      

    
เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 4" ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 59,937 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) เส๎นผํา
ศูนย๑ กลาง 4” ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 3 ตัวๆ ละ 19,979 บาท  
เป็นเงิน 59,937 บาท  
    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 

      

    
เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 4" ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 137,355 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) เส๎นผํา
ศูนย๑ กลาง 4” ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 5 ตัวๆ ละ 27,471บาท เป็น
เงิน 137,355 บาท  
    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 

      

    
ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 10 ใบพัด จ านวน 24,246 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า
(ซัมเมอร๑ส) จ านวน 10 ใบพัด ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ  
12,123 บาทเป็นเงิน 24,246 บาท  
    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 

      

    
ชุดใบพัดเคร่ืองสูบน้ าชนดิจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 14 ใบพัด ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 29,096 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า
(ซัมเมอร๑ส) จ านวน 14 ใบพัด ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ  
14,548 บาท เป็นเงิน 29,096 บาท  
    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 

      

    
ตู้ 2 ชั้นควบคุมเคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 27,884 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า(ซัมเมอร๑ส)
ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 2 ชุดพร๎อมอุปกรณ๑ ราคาชุด
ละ 13,942 บาท เป็นเงิน 27,884 บาท 
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    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 

    
ตู้ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 27,884 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า(ซัมเมอร๑ส)
ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 2 ชุดพร๎อมอุปกรณ๑ ราคาชุด
ละ 13,942 บาท เป็นเงิน 27,884 บาท  
    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 

      

    
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง จ านวน 13,942 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโขํง 2 แรงม๎า 
220 โวล จ านวน 1 ชุด พร๎อมอุปกรณ๑ ชุดละ 13,942 บาท  
เป็นเงิน 13,942 บาท  
    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 

      

    
บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 9,674 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อบล็อกสตาร๑ทเครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร๑ส) ขนาด 1.5 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 4,837 บาท 
เป็นเงิน 9,674 บาท  
    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 

      

    
บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 14,062 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อบล็อกสตาร๑ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า  
(ซัมมอร๑ส) ขนาด 2 แรงม๎า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 7,031 บาท เป็น
เงิน 14,062 บาท  
    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 

      

    
ปั้มหอยโข่งหน้าแปลน SAER จ านวน 20,003 บาท 

      

      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อปั้มหอยโขํงหน๎าแปลน SAER จ านวน        
1 ตัวๆ ละ 20,003 บาท เป็นเงิน 20,003  บาท  
    เป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และ
จัดซื้อตามคุณลักษณะและราคาท๎องตลาด ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ๑ หน๎า 198 ล าดับที่ 22 
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แผนงาน 

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย  
   
   

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา

ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะ
ห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
การ

ศาสนา 
วัฒนธรร
ม และ

นันทนาก
าร 

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

แผนงาน
การเกษต

ร 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์
รวม 

งบ
กลาง 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

10,000                       10,000 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

195,000                       195,000 

เงินส ารองจําย 100,000                       100,000 
เบี้ยยังชีพความพิการ 3,000,000                       3,000,000 
เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 96,000                       96,000 
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ 8,550,000                       8,550,000 
รายจํายตามขอ๎ผูกพัน                           
เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

442,916                       442,916 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.บํอหิน 

135,000                       135,000 

งบ      
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง) 

คําตอบแทนประจ า
ต าแหนํงนายก/รองนายก 

  42,120                     42,120 

คําตอบแทน
ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชกิ
สภา/เลขานุการสภา
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

  1,713,600                     1,713,600 
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คําตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

  42,120                     42,120 

คําตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค๑การบริหารสํวนต าบล 

  86,400                     86,400 

เงินเดือนนายก/รอง
นายกองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

  514,080                     514,080 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

ประจ า) 

คําจ๎างลูกจ๎างประจ า   250,000                     250,000 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง   1,394,320   842,040   237,600       1,420,000     3,893,960 
เงินเดือนข๎าราชการ หรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น 

  4,442,220   2,160,330 138,120 342,840       941,000     8,024,510 

เงินประจ าต าแหนํง   210,000   42,000           42,000     294,000 
เงินเพิ่มตําง ๆ ของ
ข๎าราชการ หรือพนักงาน
สํวนท๎องถิ่น 

  50,000     24,000               74,000 

เงินเพิ่มตําง ๆ ของ
พนักงานจ๎าง 

  138,400   36,000           96,000     270,400 

เงินวิทยฐานะ   84,000   84,000                 168,000 

งบ
ด าเนิน
งาน 

ค่าตอบ 
แทน 

คําเชําบ๎าน   184,000   30,000 10,000 42,000             266,000 
คําตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

  24,000   10,000 2,000 2,000       10,000     48,000 

คําตอบแทนผู๎ปฏบิัติ
ราชการอันเป็นประโยชน๑
แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

  784,000 30,000 188,000 130,000 32,000       250,000     1,414,000 

เงินชํวยเหลือการศึกษา
บุตร 

                          

เงินชํวยเหลือการศึกษา
บุตรข๎าราชการ/
พนักงาน/ลูกจา๎งประจ า 

  40,000   100,000   3,000       10,000     153,000 
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ค่าใช้สอย 

คําบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซม 

  65,000 30,000 50,000           900,000     1,045,000 

รายจํายเกี่ยวกบัการ
รับรองและพิธีการ 

  40,000   15,000                 55,000 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า
ลักษณะรายจาํยงบ
รายจํายอื่น ๆ 

                          

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึง
บริการ 

                          

คําโฆษณาและเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ 

  70,000     10,000               80,000 

คําจัดเก็บและบันทกึ
ข๎อมูลพื้นฐาน 

  5,000                     5,000 

คําจัดท าประกันภัย
ทรัพย๑สิน 

  5,000 2,000             5,000     12,000 

คําจ๎างแรงงานราษฎร
กรณีด าเนินการเอง 

                  10,000     10,000 

คําจ๎างเหมาเก็บขยะ/ตัด
หญ๎า/ตัดต๎นไม๎กิ่งไม๎ 

            100,000           100,000 

คําจ๎างเหมาที่มีลักษณะ
การจ๎างท าเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึง
ปูายประชาสัมพันธ๑ 

  10,000   15,000 10,000         5,000     40,000 

คําจ๎างเหมาที่มีลักษณะ
การจ๎างท าเพือ่ให๎ได๎มาซ่ึง
ปูายประชาสัมพันธ๑หรือ
ปูายอื่นๆ ที่ไมํมีลักษณะ
เป็นงานกํอสร๎าง 

    3,000                   3,000 

คําจ๎างเหมาบริการ   13,000 5,000 5,000 20,000   108,000     80,000   15,000 246,000 
คําจ๎างเหมาบริการในการ
ด าเนินงานโครงการหรือ
เพื่อเสริมสร๎างการ
ปฏิบัติงานตามหนา๎ที่
ปกติของ อปท. 

  50,000   126,000                 176,000 
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คําจ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

                  100,000     100,000 

คําจ๎างเหมา
บุคคลภายนอก 

  25,000                     25,000 

คําชดใช๎คําเสียหาย หรือ
สินไหมทดแทน 

  5,000                     5,000 

คําเชําทรัพย๑สิน                   50,000     50,000 
คําเชําอาคารสถานที ่(ที่
ท าการ อบต.ชั่วคราว) 

  78,000                     78,000 

คําใช๎จํายโครงการจัดท า/
ปรับปรุงข๎อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย๑สิน 

  50,000                     50,000 

คําใช๎จํายในการ
ด าเนินคดีตามค า
พิพากษา 

  5,000                     5,000 

คําใช๎จํายในการเดินทาง
ไปราชการ 

  215,000   60,000 15,000 20,000       30,000     340,000 

คําใช๎จํายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรม 

  100,000   40,000 10,000 15,000       25,000     190,000 

คําใช๎จํายเพื่อชวํยเหลอื
ประชาชน 

        10,000 10,000         10,000   30,000 

คําใช๎จํายส าหรับการ
เลือกตั้งขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  500,000                     500,000 

คําถํายเอกสารแบบ
แปลนตํางๆ 

                  5,000     5,000 

คําทดสอบคุณภาพ
น้ าประปา 

                      15,000 15,000 

คําธรรมเนียม                   20,000     20,000 
คําธรรมเนียมขออนุญาต
ขุดเจาะบํอบาดาล 

                      10,000 10,000 

คําธรรมเนียมตํางๆ   2,000                     2,000 
คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปก 
หนังสือ   1,000                     1,000 
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คําวารสาร หนังสือพิมพ๑ 
สิ่งพิมพ๑ 

  4,000                     4,000 

โครงการจัดการแขํงขัน
กีฬานักเรียน เยาวชน 
และประชาชน 

                300,000       300,000 

โครงการจัดการแขํงขัน
กีฬาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
องค๑การบริหารสํวนต าบล
บํอหิน 

                35,000       35,000 

โครงการจัดการแขํงขัน
ทักษะด๎านวิชาการให๎กับ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่องค๑การบริหารสํวน
ต าบลบํอหิน 

      20,000                 20,000 

โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง 

                50,000       50,000 

โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่องค๑การบริหารสํวน
ต าบลบํอหิน 

      5,000                 5,000 

โครงการปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติ 

              20,000         20,000 

โครงการปูองกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

        30,000               30,000 

โครงการปูองกันและ
ระงับโรคติดตํอเชื้อไวรัส
โคโรนํา 2019 (โควิด 19) 

        20,000               20,000 

โครงการผลิตส่ือและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

      20,000                 20,000 

โครงการฝกึอบรม/ทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค๑การบริหาร
สํวนต าบลบํอหิน 

    50,000                   50,000 
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โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

  300,000                     300,000 

โครงการฝึกอาชีพระยะ
สั้นแกํประชาชนต าบลบํอ
หิน 

              30,000         30,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุต าบลบํอหิน 

              70,000         70,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีต าบลบํอหิน 

              20,000         20,000 

โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนศูนย๑พัฒนา
ครอบครัวต าบลบํอหิน 

              10,000         10,000 

โครงการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงแบบโฮมส
เตย๑ต าบลบํอหิน 

              10,000         10,000 

โครงการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต๎นทาง 

        10,000               10,000 

โครงการสํงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของเจ๎าหนา๎ที ่
อบต.บํอหิน 

  20,000                     20,000 

โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนการควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
และคุมก าเนิดสุนัขและ
แมว 

        30,000               30,000 

โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนการปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

        20,000               20,000 

โครงการสํงเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของ

              10,000         10,000 
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เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน 
และระดับองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน ส าหรับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

      51,600                 51,600 

โครงการสนับสนุนคํา
เครื่องแบบนักเรียน 
ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

      36,000                 36,000 

โครงการสนับสนุนคํา
จัดการเรียนการสอน 
ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

      255,000                 255,000 

โครงการสนับสนุนคําใชจ๎ําย
ส าหรับอาหารกลางวนัศูนย๑
พัฒนาเดก็เลก็ 

      771,750                 771,750 

โครงการสนับสนุนคํา
หนังสือเรียน ส าหรับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

      24,000                 24,000 

โครงการสนับสนุนคํา
อุปกรณ๑การเรียน ส าหรับ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

      24,000                 24,000 

โครงการอนุรกัษ๑พันธุกรรม
พืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี(พอ.สธ.) ฐาน
ทรัพยากรทอ๎งถิน่ 

                    30,000   30,000 

โครงการอาสาสมัคร
ท๎องถิ่นรักษ๑โลก (อถล.) 

              5,000         5,000 
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ค่าวัสด ุ

วัสดุกํอสร๎าง       20,000           20,000   150,000 190,000 
วัสดุการเกษตร   5,000                     5,000 
วัสดุกีฬา                 7,000       7,000 
วัสดุคอมพิวเตอร๑   100,000   40,000           60,000     200,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง                   40,000     40,000 
วัสดุเครื่องแตํงกาย   5,000 10,000                   15,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ํ   2,000   2,000                 4,000 
วัสดุงานบ๎านงานครัว   10,933   1,658,770           5,000     1,674,703 
วัสดุจราจร     15,000                   15,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น   55,000 30,000 12,000           170,000     267,000 
วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ   5,000   10,000           200,000     215,000 
วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง 

  5,000 5,000             50,000     60,000 

วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือ
การแพทย๑ 

      15,000 30,000       3,000       48,000 

วัสดุส านักงาน   80,000   20,000           30,000     130,000 
วัสดุอื่น   5,000   5,000           10,000   50,000 70,000 

ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

คําเชําพื้นที่เว็บไซต๑ และ
คําธรรมเนียมที่เกี่ยวข๎อง 

  2,000                     2,000 

คําน้ าประปา คําน้ าบาดาล   15,000   20,000                 35,000 
คําบริการโทรศัพท๑   10,000                     10,000 
คําบริการไปรษณีย๑   35,000               3,000     38,000 
คําบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

  40,000   10,000                 50,000 

คําไฟฟูา   120,000   30,000               1,200,000 1,350,000 

งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ๑การเกษตร                           
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑หรือ
อิเล็กทรอนิกส๑ 

                          

ครุภัณฑ๑ส านักงาน                           
ครุภัณฑ๑ส ารวจ                           
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เก๎าอี้ส านักงาน   13,800                     13,800 
เครื่องคอมพิวเตอร๑ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 

                  30,000     30,000 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ 
ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 

                  22,000     22,000 

เครื่องคอมพิวเตอร๑
โน๎ตบุ๏ก ส าหรับ
ประมวลผล 

  66,000                     66,000 

เครื่องคอมพิวเตอร๑
ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 

  22,000   22,000                 44,000 

เครื่องปรับอาการศ แบบ
แยกสวํน ขนาด 24,000 
บีทีย ู

      388,800                 388,800 

เครื่องปรับอาการศ แบบ
แยกสวํน ขนาด 40,000 
บีทีย ู

      204,000                 204,000 

เครื่องพิมพ๑ 
Multifunction เลเซอร๑ 
หรือ LED สี 

                  30,000     30,000 

เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก
พร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ 
(Ink Tank Printer) 

      21,500                 21,500 

เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ 
LED ขาวด า (18 หน๎า/
นาที) 

  2,600                     2,600 

เครื่องพิมพ๑เลเซอร๑ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
หน๎า/นาที) 

  8,900                     8,900 

เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA 

                  5,000     5,000 
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เครื่องสูบน้ า แบบหอย
โขํง มอเตอร๑ไฟฟูา สบูน้ า
ได๎ 1,130 ลิตร/นาที 

                      35,600 35,600 

เครื่องสูบน้ า แบบหอย
โขํง มอเตอร๑ไฟฟูา สบูน้ า
ได๎ 450 ลิตร/นาที 

                      18,600 18,600 

เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร๑ส) 3" ขนาด 1 
แรงม๎า 

                      40,830 40,830 

เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร๑ส) 3" ขนาด 1.5 
แรงม๎า 

                      44,128 44,128 

เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร๑ส) 4" ขนาด 1.5 
แรงม๎า 

                      59,937 59,937 

เครื่องสูบน้ าชนดิจมน้ า 
(ซัมเมอร๑ส) 4" ขนาด 2 
แรงม๎า 

                      137,355 137,355 

ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 10 
ใบพัด 

                      24,246 24,246 

ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 14 
ใบพัด ขนาด 2 แรงม๎า 

                      29,096 29,096 

ตู๎ 2 ชั้นควบคุมเครือ่งสูบน้ า
ชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 
ขนาด 1.5 แรงม๎า 

                      27,884 27,884 

ตู๎ 2 ชั้นควบคุมเครือ่งสูบน้ า
ชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑ส) 
ขนาด 2 แรงม๎า 

                      27,884 27,884 

ตู๎ควบคุมเครือ่งสูบน้ าชนิด
หอยโขํง                       13,942 13,942 

ตูเ๎หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
เปิด 
 

      11,800                 11,800 
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ตู๎เหล็กแบบ 2 บาน   23,600               17,700     41,300 
โต๏ะอาหารพร๎อมเกา๎อี้
รับประทานอาหาร 

      39,000                 39,000 

บล็อกสตาร๑ทเครื่องสูบน้ า
ชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑) 
ขนาด 1.5 แรงม๎า 

                      9,674 9,674 

บล็อกสตาร๑ทเครื่องสูบน้ า
ชนิดจมน้ า (ซัมเมอร๑) 
ขนาด 2 แรงม๎า 

                      14,062 14,062 

ปั้มหอยโขํงหน๎าแปลน 
SAER 

                      20,003 20,003 

ล๎อวัดระยะทาง                   2,000     2,000 

ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อ 

สร้าง 

คํากํอสร๎างสิ่ง
สาธารณูปการ 

                          

คํากํอสร๎างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

                          

คําชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได๎ (คํา K) 

                          

คําตํอเติมหรือดัดแปลง
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร๎าง
ตําง ๆ 

                          

คําชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได๎ (K) 

                  200,000     200,000 

โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาล บา๎นนากลาง หมูํ
ที่ 4 

                  234,000     234,000 

โครงการบุกเบิกถนนสาย
หมูํที่ 1 ต.บํอหิน-หมูํที่ 3 
ต.ไม๎ฝาด 

                  500,000     500,000 

โครงการปรับปรุงศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎น
วา (กองการศึกษา) 

                  99,900     99,900 

 
 

 
 

เงินอุดหนุนขององค๑กร
ศาสนา 
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งบเงิน

อุด 
หนุน 

 
เงิน

อุดหนุน 

เงินอุดหนุนสํวนราชการ                           
เงินอุดหนุนองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

                          

เงินอุดหนุนองค๑กร
ประชาชน 

                          

โครงการตามพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุข 

        180,000               180,000 

โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ       50,000                 50,000 
โครงการสอนศาสนา
อิสลามภาคฟัรดูอีน 

                109,000       109,000 

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลบํอหิน 

      2,940,000                 2,940,000 

โครงการอุดหนุนศูนย๑
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ระดับอ าเภอ 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

  20,000                     20,000 

โครงการอุดหนุนอุปกรณ๑
กีฬาให๎แกํหมูบํ๎าน หมูํที ่
1-9 

                70,000       70,000 

งบราย 
จ่ายอ่ืน 

รายจ่าย
อ่ืน 

รายจํายอื่น                           
คําใช๎จํายตามค าพิพากษา   5,000                     5,000 

รวม 12,528,916 12,219,093 180,000 10,530,590 699,120 704,440 208,000 175,000 574,000 5,727,600 40,000 1,943,241 45,530,000 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564 

ครั้งที ่1 

วันที่  24  สิงหาคม  2564  เวลา  13.00 น. 

ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน 

……………………….. 

ผู๎เข๎าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางวัลลี  เงินสี ประธานสภาฯ วัลลี  เงินสี  
2 นายอิสมาแอน  บุญญา รองประธานสภาฯ อิสมาแอน  บุญญา  
3 นายสมคิด  กุลวานิช สมาชิกสภา หมูํที่ 1 สมคิด  กุลวานิช  
4 นางเอ้ืองค า  ครชาตรี สมาชิกสภา หมูํที่ 1 เอ้ืองค า  ครชาตรี  
5 นายอุดม  ด าทั่ว สมาชิกสภา หมูํที่ 2 อุดม  ด าทั่ว  
6 นายสุกิจ  ทองหอม สมาชิกสภา หมูํที่ 2 สุกิจ  ทองหอม  
7 นายอ านาจ  ปูเงิน สมาชิกสภา หมูํที่ 3 อ านาจ  ปูเงิน  
8 นายภาคภูมิ  สมันหลี สมาชิกสภา หมูํที่ 3 ภาคภูมิ  สมันหลี  
9 นายสมยศ  อ๐องยิ้ว สมาชิกสภา หมูํที่ 4 สมยศ  อ๐องยิ้ว  
10 นายสุธรรม  คนเที่ยง สมาชิกสภา หมูํที่ 6 สุธรรม  คนเที่ยง  
11 นายเกียรติวุฒิ  ร าภา สมาชิกสภา หมูํที่ 6 เกียรติวุฒิ  ร าภา  
12 นายเติมศักดิ์  หมื่นจง สมาชิกสภา หมูํที่ 7 เติมศักดิ์  หมื่นจง  
13 นายเกม  รัตนตรัง สมาชิกสภา หมูํที่ 9 เกม  รัตนตรัง  
14 นายวัฒนชัย  ชูเกิด เลขานุการสภาฯ วัฒนชัย  ชูเกิด  

 

ผู๎ไมํเข๎าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสิทธิชัย  ปุาสูง สมาชิกสภา หมูํที่ 7 ลาประชุม 
2 นายเส็น  สันหย ี สมาชิกสภา หมูํที่ 8 ลาประชุม 

 
ผู๎เข๎ารํวมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจอมรวย  เกลี้ยงชํวย นายก อบต. จอมรวย  เกลี้ยงชํวย  
2 นายบุญชู  อยูํคง รองนายก อบต. บุญชู  อยูํคง  
3 นายอภิชัย  บุญเกิด รองนายก อบต. อภิชัย  บุญเกิด  
4 นายสมพรชนะ  สมทรง เลขานุการนายก สมพรชนะ  สมทรง  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
5 นายปัณณวิชญ๑  ณรงค๑ หัวหน๎าส านักปลัด ปัณณวิชญ๑  ณรงค๑  
6 นางยุวดี  ชูเกิด รองปลัด อบต. ยุวดี  ชูเกิด  
7 นายปรีชา  หะสัง นายชํางโยธา ปรีชา  หะสัง  
8 นางสาวภลินี  สุวรรณคช นักวิชาการศึกษา ภลินี  สุวรรณคช  
9 นางสาวณัฎฐกันย๑  เนียมชูชื่น นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ณัฎฐกันย๑  เนียมชูชื่น  
10 นางกนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ๑ เจ๎าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ๑  
11 นางสาวมาลาทิพย๑  โชติชํวง เจ๎าพนักงานธุรการ มาลาทิพย๑  โชติชํวง  
12 นางสาวพลอยพัชร๑  สุขจีน ผช.จพง.ประชาสัมพันธ๑ พลอยพัชร๑  สุขจีน  

 

เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 

 เมื่อสมาชิกมาครบองค๑ประชุมแล๎ว นางวัลลี  เงินสี  ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน ประธาน 

ในที่ประชุมได๎กลําวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

      ฯลฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

      3.1 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(วาระที่ 1) 

ประธานสภา      ตามท่ี นายก อบต. ได๎ยื่นเสนอญัตติในการพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือน าเสนอตํอที่ประชุมสภาฯ ให๎พิจารณาตํอไปนั้น     
จึงขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณในครั้งนี้ 

 

นายก อบต. 

 

     ทํานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน บัดนี้ ถึงเวลาที่
ผู๎บริหารท๎องถิ่นขององค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จะได๎เสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีตํอสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้                  
ผู๎บริหารท๎องถิ่นองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน จึงขอชี้แจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุก
ทํานได๎ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตํอไปนี้ 
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 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจํายทั่วไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 44,384,898.00 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 15,448,647.84 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 13,182,268.79 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 5,500,000.00 บาท 
  1.2 เงินกู๎คงค๎าง จ านวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 41,533,133.09 บาท ประกอบด๎วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 212,423.26 บาท 
   หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และ

ใบอนุญาต 
จ านวน 84,915.00 บาท 

   หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน จ านวน 225,006.51 บาท 
   หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภค และ

กิจการพาณิชย๑ 
จ านวน 533,574.00 บาท 

   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด จ านวน 161,322.18 บาท 
   หมวดรายได๎จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,578,613.14 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 21,737,279.00 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค๑ จ านวน 11,979,522.00 บาท 
  2.3 รายจํายจริง จ านวน 32,207,911.40 บาท ประกอบด๎วย 
   งบกลาง จ านวน 10,377,499.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 11,699,217.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 6,772,513.84 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 578,836.20 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,779,845.36 บาท 
   งบรายจํายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค๑ จ านวน 11,979,522.00 บาท 
  2.5 มีการจํายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ จ านวน 7,445,310.31 บาท 
  2.6 รายจํายที่จํายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจํายที่จํายจากเงินกู๎ จ านวน 0.00 บาท 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,219,093 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 180,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,530,590 
  แผนงานสาธารณสุข 699,120 
  แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 704,440 
  แผนงานเคหะและชุมชน 208,000 
  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 175,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 574,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,727,600 
  แผนงานการเกษตร 40,000 
  แผนงานการพาณิชย๑ 1,943,241 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,528,916 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 45,530,000 
 เหตุผล 

     เพ่ือใช๎ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู๎บริหาร ที่ได๎วางไว๎ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงเสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตํอไป 

ประธานสภา      เนื่องจากรายละเอียดของรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ได๎แจกจํายให๎กับสมาชิกสภาฯ ทุกทํานไปกํอนแล๎ว สมาชิกสภาฯ คงได๎
ศึกษารายละเอียดของรํางข๎อบัญญัติฯ ฉบับนี้แล๎ว ในวันนี้เป็นการพิจารณาใน           
วาระที่ 1 คือ ขั้นตอนการรับหลักการ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดมีข๎อซักถามหรือ
อภิปรายในรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หรือไม ํ

      - ไมํมี 
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ประธานสภา      ถ๎าไมํมี ดิฉันขอมติในวาระท่ี 1 สมาชิกสภาทํานใดรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม     มีมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

     รับหลักการ     12  เสียง 

     ไมํรับหลักการ    -  เสียง 

     งดออกเสียง      1  เสียง (นางวัลลี  เงินสี  ประธานสภาฯ) 

ประธานสภา     สรุปวํา ที่ประชุมมีมติรับหลักการแหํงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 นะคะ 

ประธานสภา     เมื่อที่ประชุมมีมติรับแหํงรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 แล๎ว ขอให๎ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ซึ่งจะประกอบด๎วย สมาชิกสภา อบต. ไมํน๎อยกวํา 3 คนแตํไมํเกิน 7 คน 
วิธีการเลือกในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู๎เสนอต๎องมีสมาชิกสภารับรองไมํน๎อยกวํา 2 คน 
สํวนกรณีท่ีผู๎บริหารเป็นผู๎เสนอไมํต๎องมีผู๎รับรอง ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 1 คํะ 

 
นายอ านาจ  ปูเงิน 

   เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายอ านาจ  ปูเงิน สมาชิกสภาฯ หมูํที่ 3 
เสนอ      นายเติมศักดิ์  หม่ืนจง 
ผู๎รับรอง   1. นายอิสมาแอน  บุญญา     2. นายเกม  รัตนตรัง 

 

ประธานสภา      มีทํานใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไมํ 
     - ไมํมี 
     ถ๎าไมํมีทํานใดเสนอรายชื่อเพ่ิม ก็ถือวํา นายเติมศักดิ์  หมื่นจง ได๎รับเลือกให๎เป็น
กรรมการคนที่ 1 

ประธานสภา      ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 2 คํะ 
นายอิสมาแอน  บุญญา     เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายอิสมาแอน  บุญญา สมาชิกสภาฯ หมูํที่ 8 

เสนอ      นายเกียรติวุฒิ  ร าภา 
ผู๎รับรอง   1. นายเกม  รัตนตรัง     2. นายภาคภูมิ  สมันหลี 

 

ประธานสภา      มีทํานใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไมํ 
    - ไมํมี 
     ถ๎าไมํมีทํานใดเสนอรายชื่อเพ่ิม ก็ถือวํา นายเกียรติวุฒิ  ร าภา ได๎รับเลือกให๎เป็น
กรรมการคนที่ 2 

ประธานสภา      ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 3 คํะ 
นายเกียรติวุฒิ  ร าภา     เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายเกียรติวุฒิ  ร าภา สมาชิกสภาฯ หมูํที่ 6 

เสนอ      นายสุกิจ  ทองหอม 
ผู๎รับรอง   1. นายอิสมาแอน  บุญญา     2. นายภาคภูมิ  สมันหลี 
 

 

ประธานสภา      มีทํานใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม ํ
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     - ไมํมี 
     ถ๎าไมํมีทํานใดเสนอรายชื่อเพ่ิมก็ถือวํานายสุกิจ  ทองหอม ได๎รับเลือกให๎เป็น
กรรมการคนที่ 3 

ประธานสภา      ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 4 คํะ 
     - ไมํมี 
     ถ๎าไมํมีทํานใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม ก็ขอประกาศวํา นายเติมศักดิ์  หมื่นจง    
    นายเกียรติวุฒิ  ร าภา และนายสุกิจ  ทองหอม ได๎รับเลือกให๎เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

ประธานสภา      ตํอไปขอให๎ที่ประชุมสภา ก าหนดระยะเวลาและสถานที่ เสนอค าแปรญัตติตํอ
คณะกรรมการแปรญัตติด๎วยคํะ  

นายสุกิจ  ทองหอม      ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาและสถานที่ เสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 
         - วันที่  25  สิงหาคม  2564  ตั้งแตํเวลา  08.00 – 16.00 น.   
         - วันที่  26  สิงหาคม  2564  ตั้งแตํเวลา  08.00 – 16.00 น.   
         - วันที่  27  สิงหาคม  2564  ตั้งแตํเวลา  08.00 – 16.00 น. 
         ณ ห๎องประชุมหาดหัวหิน   

ประธานสภา      มีสมาชิกทํานใดท่ีจะเสนออีกม้ัยคํะ 
     - ไมํมี 
     - ถ๎าไมํมีก็ขอมติที่ประชุมคํะ 

มติที่ประชุม      มีมติ เป็นเอกฉันท๑  ก าหนดระยะเวลาและสถานที่  เสนอค าแปรญัตติตํอ
คณะกรรมการแปรญัตติตามที่ได๎เสนอมา 

ประธานสภา      ขอแจ๎งนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่    
31 สิงหาคม  2564 ณ ห๎องประชุมหาดหัวหิน เวลา 13.00 น. เพ่ือพิจารณารําง
ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 2 และวาระ
ที่ 3) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
เลขานุการสภา 
 
 

     ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการ 
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. 
ณ ห๎องประชุมหาดหัวหิน 

 
ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 
 
          (ลงชื่อ)     วัฒนชัย  ชูเกิด      ผู๎จดรายงานฯ 
                                                                (นายวัฒนชัย  ชูเกิด) 
                                    เลขานุการสภา อบต.บํอหิน 
 
        (ลงชื่อ)       วัลลี  เงินสี                       
                                    (นางวัลลี  เงินสี)             
                                                    ประธานสภา อบต.บํอหิน  
 

ฯลฯ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2564 

ครั้งที ่2 
วันที่  31  สิงหาคม  2564  เวลา  13.00 น. 

ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน 
……………………….. 

   ผู๎เข๎าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางวัลลี  เงินสี ประธานสภา วัลลี  เงินสี  

2 นายอิสมาแอน  บุญญา รองประธานสภาฯ อิสมาแอน  บุญญา  

3 นายวัฒนชัย  ชูเกิด เลขานุการสภาฯ วัฒนชัย  ชูเกิด  

4 นางเอ้ืองค า  ครชาตรี สมาชิกสภา หมูํที่ 1 เอ้ืองค า  ครชาตรี  

5 นายสุกิจ  ทองหอม สมาชิกสภา หมูํที่ 2 สุกิจ  ทองหอม  

6 นายอ านาจ  ปูเงิน สมาชิกสภา หมูํที่ 3 อ านาจ  ปูเงิน  

7 นายสมยศ  อ๐องยิ้ว สมาชิกสภา หมูํที่ 4 สมยศ  อ๐องยิ้ว  

8 นายสุธรรม  คนเที่ยง สมาชิกสภา หมูํที่ 6 สุธรรม  คนเที่ยง  

9 นายเติมศักดิ์  หมื่นจง สมาชิกสภา หมูํที่ 7 เติมศักดิ์  หมื่นจง  

10 นายสิทธิชัย  ปุาสูง สมาชิกสภา หมูํที่ 7 สิทธิชัย  ปุาสูง  

11 นายเส็น  สันหย ี สมาชิกสภา หมูํที่ 8 เส็น  สันหย ี  

12 นายเกม  รัตนตรัง สมาชิกสภา หมูํที่ 9 เกม  รัตนตรัง  
 

ผู๎ไมํเข๎าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสมคิด  กุลวานิช สมาชิกสภา หมูํที่ 1 - 

2 นายอุดม  ด าทั่ว สมาชิกสภา หมูํที่ 2 ลาประชุม 

3 นายภาคภูมิ  สมันหลี สมาชิกสภา หมูํที่ 3 ลาประชุม 

4 นายเกียรติวุฒิ  ร าภา สมาชิกสภา หมูํที่ 6 - 

ผู๎เข๎ารํวมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจอมรวย  เกลี้ยงชํวย นายก อบต. จอมรวย  เกลี้ยงชํวย  

2 นายบุญชู  อยูํคง รองนายก อบต. บุญชู  อยูํคง  

3 นายอภิชัย  บุญเกิด รองนายก อบต. อภิชัย  บุญเกิด  

4 นายสมพรชนะ  สมทรง เลขานุการนายก อบต. สมพรชนะ  สมทรง  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
4 นายปัณณวิชญ๑  ณรงค๑ หัวหน๎าส านักปลัด ปัณณวิชญ๑  ณรงค๑  
5 นายปรีชา  หะสัง นายชํางโยธา ปรีชา  หะสัง  
6 นางสาวดุษฎี  ทะระเกิด นักทรัพยากรบุคคล ดุษฎี  ทะระเกิด  
10 นางกนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ๑ เจ๎าพนักงานธุรการ กนกวรรณ  มูสิกะนิลพันธ๑  
12 นางสาวทิพย๑สุดา  รักทรัพย๑ ผช.นักพัฒนาชุมชน ทิพย๑สุดา  รักทรัพย๑  

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
 เมื่อสมาชิกมาครบองค๑ประชุมแล๎ว นางวัลลี  เงินสี  ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน ประธาน 
ในที่ประชุมได๎กลําวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
      ฯลฯ 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

      3.1 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(วาระที่ 2 และ 3) 
 

ประธานสภา      ตามที่ที่ประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน ในการประชุม สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได๎มีมติรับหลักการรํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  นั้น 
     บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได๎น าเสนอผลการประชุมพิจารณารํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณซึ่งปรากฏวํา ที่ประชุมไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมรํางข๎อบัญญัติองค๑การบริหาร
สํวนต าบล และมีมติยืนตามรํางข๎อบัญญัติเดิมทุกประการพร๎อมกับน ารํางข๎อบัญญัติเสนอ
ตํอสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลพิจารณาในวาระท่ี 2 และ 3 
     ตํอไปนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 จึงขอให๎สมาชิกทุกทํานได๎พิจารณาทบทวน
รายละเอียดรํางข๎อบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม      มีมติให๎ถือตามรํางข๎อบัญญัติเดิม โดยไมํมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมแตํอยํางใด                           
เห็นชอบ     10  เสียง 
ไมํเห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง  (นางวัลลี  เงินสี  ประธานสภาฯ)  
 

ประธานสภา      สรุปวํา ที่ประชุมมีมติให๎ถือตามรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายฯ ฉบับเดิมนะคํะ 

ประธานสภา      เมื่อที่ประชุมได๎มีมติผํานรํางข๎อบัญญัติในวาระที่ 2 แล๎ว ตํอไปจะได๎พิจารณาในวาระ 
ที่ 3 ซึ่งการพิจารณาในวาระนี้เป็นการลงมติที่จะให๎ตราเป็นข๎อบัญญัติงบประมาณ 
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไมํเทํานั้นโดยไมํมีการอภิปราย เว๎นแตํที่
ประชุมสภาฯ จะลงมติให๎มีการอภิปรายถ๎ามีเหตุอันสมควร 
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ประธานสภา 

      
     สมาชิกสภาทํานใดลงมติให๎ตราเป็นข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม      มติให๎ตราเป็นข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565      
     ให๎ตราเป็นข๎อบัญญัติฯ               10   เสียง 
     ไมํให๎ตราเป็นข๎อบัญญัติฯ              -   เสียง 
     งดออกเสียง                             1   เสียง (นางวัลลี  เงินสี  ประธานสภาฯ) 

ฯลฯ 
 
ปิดประชุมเวลา  15.45  น. 

 
       (ลงชื่อ)     วัฒนชัย  ชูเกิด      ผู๎จดรายงานฯ 
                                                                (นายวัฒนชัย  ชูเกิด) 
                                    เลขานุการสภา อบต.บํอหิน 
 
        (ลงชื่อ)     วัลลี  เงินสี                       
                                  (นางวัลลี  เงินสี)                                             
                                 ประธานสภา อบต.บํอหิน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่  24  สิงหาคม  2564  เวลา  16.00  น. 

ณ  ห้องประชุมหาดหัวหิน 

********************** 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายเติมศักดิ์  หมื่นจง กรรมการแปรญัตติ เติมศักดิ์  หมื่นจง 
2. นายเกียรติวุฒิ  ร าภา กรรมการแปรญัตติ เกียรติวุฒิ  ร าภา 
3. นายสุกิจ  ทองหอม กรรมการแปรญัตติ สุกิจ  ทองหอม 
4. นายวัฒนชัย  ชูเกิด เลขานุการสภา อบต.บํอหิน วัฒนชัย  ชูเกิด 

  
เริ่มประชุมเวลา  16.00 น. 

เมื่อสมาชิกมาครบองค๑ประชุมแล๎ว นายวัฒนชัย  ชูเกิด เลขานุการสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน ประธาน
ในที่ประชุม ได๎กลําวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไมํมี- 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 -ไมํมี- 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธาน      3.1 การเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 

ประจ างบปีประมาณ พ.ศ.2565 
     ตามท่ี สภาองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน ได๎มีมติแตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  24  สิงหาคม 2564  นั้น 
     เพ่ือให๎การด าเนินการในการแปรญัตติ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย จึงขอให๎ทําน
กรรมการเสนอชื่อผู๎ที่สมควรด ารงต าแหนํงประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายเติมศักดิ์  หมื่นจง     ผมนายเติมศักดิ์  หมื่นจง  ขอเสนอชื่อ  นายสุกิจ  ทองหอม 
 

ประธาน     มีทํานใดจะเสนอชื่อประธานคณะกรรมการฯ อีกหรือไมํ 
    ถ๎าไมํมีใครเสนอชื่อทํานอ่ืนอีก แสดงวํามีการเสนอชื่อเพียง 1 คน คือ                 
นายสุกิจ  ทองหอม ได๎รับเลือกให๎เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

      3.2 การเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
2565 

ประธาน     ขั้นตอนเลือกเลขานุการคณะกรรมการฯ ก็เหมือนกับการเลือกประธานคณะกรรมการ 
 

นายเกียรติวุฒิ  ร าภา     ผมนายสุเกียรติวุฒิ  ร าภา  ขอเสนอ  นายเติมศักดิ์  หมื่นจง 
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ประธาน     มีทํานใดจะเสนอชื่อเลขานุการคณะกรรมการฯ อีกหรือไมํ 

    ถ๎าไมํมีใครเสนอชื่อทํานอ่ืนอีก แสดงวํามีการเสนอชื่อเพียง 1 คน คือ                    
นายเติมศักดิ์  หมื่นจง ได๎รับเลือกให๎เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

  ไมํมี 
 

  ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 
 

      (ลงชื่อ)    วัฒนชัย  ชูเกิด   ผู๎จดรายงานฯ 
                                          (นายวัฒนชัย  ชูเกิด)     
            เลขานุการสภาองค๑การบริหารสํวนต าบลบํอหิน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ครั้งที่ 2/2564 

วันที่  29  สิงหาคม  2564  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมหาดหัวหิน 

********************** 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายสุกิจ  ทองหอม ประธานคณะกรรมการฯ สุกิจ  ทองหอม 
2. นายเกียรติวุฒิ  ร าภา กรรมการ เกียรติวุฒิ  ร าภา 
3. นายเติมศักดิ์  หมื่นจง กรรมการและเลขานุการ เติมศักดิ์  หมื่นจง 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เมื่อคณะกรรมการพร๎อมแล๎ว ประธานคณะกรรมการฯ ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไมํมี- 
  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานกรรมการ    การพิจารณารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามที่  ที่ประชุมสภาองค๑การบริหารสํ วนต าบลบํอหิน สมัยสามัญ สมัยที่  3               
ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2564 ได๎มีมติรับหลักการรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได๎ก าหนดวัน เวลา ให๎ผู๎บริหารและสมาชิก
สภาฯ ยื่นค าแปรญัตติรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ก าหนดตั้งแตํวันที่  25 - 27  สิงหาคม  2564 เวลา 08.00-16.00 น. ปรากฏวําไมํมี
ผู๎บริหารและสมาชิกสภาขอยื่นแปรญัตติ เพราะฉะนั้น ขอให๎คณะกรรมการแปรญัตติรํวม
พิจารณาวํารํางงบประมาณดังกลําว มีความเหมาะสม ถูกต๎องตามระเบียบ ข๎อบังคับ 
กฎหมายหรือไมํ หรือคณะกรรมทํานใดมีอะไรจะแก๎ไขเปลี่ยนแปลงบ๎าง ขอเชิญครับ 
 

มติที่ประชุม      คณะกรรมการแปรญัตติได๎ตรวจสอบแล๎ว เห็นวําถูกต๎องตามระเบียบ จึงมีมติเป็นเอก
ฉันท๑ให๎ยืนตามรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายฯ เดิม 
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[ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจาํยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565] 

ประธานกรรมการ      สรุปวําคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นวํารํางข๎อบัญญัติฯ เดิมมีความเหมาะสม ถูกต๎อง 
ตามระเบียบกฎหมายทุกประการ จึงได๎มีมติเป็นเอกฉันท๑ให๎ยืนตามรํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายเดิม ซึ่งตํอไปจะได๎น าเสนอประธานสภาฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการใน
ขั้นตอนตํอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 -ไมํมี- 
   
ปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 
 

 (ลงชื่อ)   สุกิจ  ทองหอม    ผู๎ตรวจ   (ลงชื่อ)  นายเติมศักดิ์  หมื่นจง  ผู๎จดรายงานฯ 
             (นายสุกิจ  ทองหอม)                                 (นายเติมศักดิ์  หมื่นจง)     
            ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ                                          กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

 


