








ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานกุ่ม
อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
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ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม

               บัดนี้ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่มอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกุ่ม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ 
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
               1. สถานะทางการคลัง
                   1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
                         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านกุ่มมีสถานะการเงิน ดังนี้
                         1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  20,257,863.91 บาท
                         1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  8,697,254.09 บาท
                         1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  6,832,132.47  บาท
                         1.1.4 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 
                                รวมจ านวน 0.00 บาท
                         1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ รวม 358,000 บาท 
                    1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน  0.00  บาท
               2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 
                  (1) รายรับจริง จ านวน 26,458,890.53 บาท ประกอบด้วย
                        หมวดภาษีอากร จ านวน 13,635.99          บาท
                        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 65,725.50          บาท
                        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 119,300.36         บาท
                        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 723,895.00         บาท
                        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 549.00              บาท
                        หมวดรายได้จากทุน จ านวน 1,000.00            บาท
                        หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,253,929.68     บาท
                        หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 12,280,855.00     บาท

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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                  (2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จ านวน 49,171.00          บาท
                  (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  24,851,593.68 บาท
                       งบกลาง จ านวน 7,263,746.00      บาท
                       งบบุคลากร จ านวน 8,765,318.00      บาท
                       งบด าเนินการ จ านวน 3,976,779.68      บาท
                       งบลงทุน จ านวน 3,416,150.00      บาท
                       งบรายจ่ายอื่น จ านวน - บาท
                       งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,429,600.00      บาท
                  (4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/ จ านวน 49,171.00          บาท
                       เฉพาะกิจ
                  (5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,059,400.00      บาท
                  (6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน -                   บาท
                  (7) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้ จ านวน -                   บาท

3



1.รายรับ
รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง
     หมวดภาษีอากร 13,635.99          72,500.00           120,000.00          
     หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 65,725.50          81,500.00           88,000.00            
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 119,300.36        140,000.00         150,000.00          
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 723,895.00        750,000.00         820,000.00          
     หมวดรายได้เบด็เตล็ด 549.00              2,000.00             2,000.00             
     หมวดรายได้จากทุน 1,000.00            3,000.00             3,000.00             
     รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 924,105.85       1,049,000.00      1,183,000.00      
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     หมวดภาษีจัดสรร 13,253,929.68    16,312,000.00     16,562,000.00      
     รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 13,253,929.68   16,312,000.00    16,562,000.00    
     ส่วนท้องถ่ิน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุใหอ้งคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
     หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป 12,280,855.00    14,539,000.00     15,855,000.00      
     รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 12,280,855.00   14,539,000.00    15,855,000.00    

รวม 26,458,890.53   31,900,000.00    33,600,000.00    

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม
อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบรุี
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2.รายจ่าย
รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ
     งบกลาง 7,263,746.00      8,231,570.00       7,651,495.00
     งบบคุลากร 8,765,318.00      11,423,080.00     12,377,700.00
     งบด าเนนิงาน 3,976,779.68      6,991,050.00       8,012,105.00
     งบลงทุน 3,416,150.00      3,808,300.00       3,972,700.00
     งบเงินอุดหนนุ 1,429,600.00      1,446,000.00       1,586,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,851,593.68   31,900,000.00    33,600,000.00
รวม 24,851,593.68   31,900,000.00    33,600,000.00

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม
อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบรุี

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ค าแถลงงบประมาณ
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม

อําเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม
อําเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,498,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 95,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,405,465

แผนงานสาธารณสุข 1,359,600

แผนงานสังคมสงเคราะห 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 400,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 194,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 140,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,569,500

แผนงานการเกษตร 236,300

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,651,495

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,600,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม

อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,651,495 7,651,495
    งบกลาง 7,651,495 7,651,495

หนา : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,393,480 2,033,340 355,320 8,782,140
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,621,800 0 0 1,621,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,771,680 2,033,340 355,320 7,160,340

งบดําเนินงาน 2,991,000 320,000 118,000 3,429,000
    คาตอบแทน 854,000 85,000 82,000 1,021,000

    คาใชสอย 1,115,000 90,000 36,000 1,241,000

    คาวัสดุ 350,000 115,000 0 465,000

    คาสาธารณูปโภค 672,000 30,000 0 702,000

งบลงทุน 156,500 65,000 0 221,500
    คาครุภัณฑ 156,500 65,000 0 221,500

งบเงินอุดหนุน 66,000 0 0 66,000
    เงินอุดหนุน 66,000 0 0 66,000

รวม 9,606,980 2,418,340 473,320 12,498,640

หนา : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 39,000 56,000 95,000
    คาใชสอย 39,000 0 39,000

    คาวัสดุ 0 56,000 56,000

รวม 39,000 56,000 95,000

หนา : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,929,360 0 0 1,929,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,929,360 0 0 1,929,360

งบดําเนินงาน 523,000 1,270,105 80,000 1,873,105
    คาตอบแทน 97,000 0 0 97,000

    คาใชสอย 265,000 498,625 80,000 843,625

    คาวัสดุ 130,000 771,480 0 901,480

    คาสาธารณูปโภค 31,000 0 0 31,000

งบลงทุน 83,000 0 0 83,000
    คาครุภัณฑ 83,000 0 0 83,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 1,470,000 0 1,520,000
    เงินอุดหนุน 50,000 1,470,000 0 1,520,000

รวม 2,585,360 2,740,105 80,000 5,405,465

หนา : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 435,600 0 435,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 435,600 0 435,600

งบดําเนินงาน 338,000 586,000 924,000
    คาตอบแทน 110,000 144,000 254,000

    คาใชสอย 188,000 382,000 570,000

    คาวัสดุ 40,000 60,000 100,000

รวม 773,600 586,000 1,359,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    คาวัสดุ 50,000 50,000

รวม 50,000 50,000

หนา : 5/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบดําเนินงาน 360,000 360,000
    คาใชสอย 100,000 100,000

    คาวัสดุ 80,000 80,000

    คาสาธารณูปโภค 180,000 180,000

งบลงทุน 40,000 40,000
    คาครุภัณฑ 40,000 40,000

รวม 400,000 400,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 10,000 184,000 194,000
    คาใชสอย 10,000 184,000 194,000

รวม 10,000 184,000 194,000

หนา : 6/9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 90,000 140,000
    คาใชสอย 40,000 90,000 130,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

รวม 50,000 90,000 140,000

หนา : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,230,600 0 1,230,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,230,600 0 1,230,600

งบดําเนินงาน 737,000 0 737,000
    คาตอบแทน 215,000 0 215,000

    คาใชสอย 350,000 0 350,000

    คาวัสดุ 170,000 0 170,000

    คาสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000

งบลงทุน 130,900 3,471,000 3,601,900
    คาครุภัณฑ 110,900 0 110,900

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 20,000 3,471,000 3,491,000

รวม 2,098,500 3,471,000 5,569,500

หนา : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 140,000 210,000
    คาวัสดุ 70,000 0 70,000

    คาใชสอย 0 140,000 140,000

งบลงทุน 26,300 0 26,300
    คาครุภัณฑ 26,300 0 26,300

รวม 96,300 140,000 236,300

หนา : 9/9
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,498,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 95,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,405,465

แผนงานสาธารณสุข 1,359,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 400,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 194,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 140,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,569,500

แผนงานการเกษตร 236,300

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,651,495

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,600,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกุม และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอสองพี่น้อง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลบ้านกุ่ม
อําเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี
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ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกุมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกุมมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายธนเดช  ก้อนทองคํา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกุม

อนุมัติ

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

(นายไพทูรย์  วงศ์วีรกูล)

ตําแหนง นายอําเภอสองพี่น้อง
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม

อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 66,251.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 63,382.00 1,832.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 9,643.99 70,000.00 63.57 % 114,500.00
     ภาษีป้าย 2,408.00 2,160.00 2,500.00 120.00 % 5,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 132,041.00 13,635.99 72,500.00 120,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 494.70 436.50 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 0.00 120.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 11,060.00 9,790.00 15,000.00 66.67 % 25,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 34,067.00 51,440.00 60,000.00 -93.33 % 4,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

2,200.00 3,200.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

วันที่พิมพ : 14/9/2564  13:43:14 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 80.00 239.00 1,000.00 1,900.00 % 20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 47,901.70 65,725.50 81,500.00 88,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 128,925.67 119,300.36 140,000.00 7.14 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 128,925.67 119,300.36 140,000.00 150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 651,835.00 703,660.00 750,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 820,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 651,835.00 703,660.00 750,000.00 820,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 29.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 660.00 520.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 660.00 549.00 2,000.00 2,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 3,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 440,352.74 456,231.35 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,841,073.66 8,213,771.29 9,700,000.00 0.00 % 9,700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,420,217.45 1,389,462.85 2,250,000.00 11.11 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 40,319.60 33,970.94 65,000.00 0.00 % 65,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,000,109.50 2,571,119.87 2,950,000.00 0.00 % 2,950,000.00

วันที่พิมพ : 14/9/2564  13:43:14 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงแร 81,952.84 77,079.59 75,000.00 0.00 % 75,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 53,232.43 50,390.79 72,000.00 0.00 % 72,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

468,767.00 461,903.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,346,025.22 13,253,929.68 16,312,000.00 16,562,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,014,624.00 12,280,855.00 14,539,000.00 9.05 % 15,855,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,014,624.00 12,280,855.00 14,539,000.00 15,855,000.00
รวมทุกหมวด 27,325,012.59 26,438,655.53 31,900,000.00 33,600,000.00

วันที่พิมพ : 14/9/2564  13:43:14 หนา : 3/3
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ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้   33,600,00  บาท  แยกเป็น

หมวดภาษีอากร รวม 120,000         บาท

          ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 114,500           บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

          ภาษีปา้ย จ านวน 5,500              บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 88,000           บาท

          ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนญุาตขายสุรา จ านวน 2,000              บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

          ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 1,000              บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

          ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการขุดดินถมดิน จ านวน 15,000            บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

          ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 15,000            บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

          ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ จ านวน 25,000            บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

          ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 4,000              บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

          ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 3,000              บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกุ่ม

อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบรุี

รายไดจ้ัดเก็บเอง
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          ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพจ านวน 3,000              บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

          ค่าใบอนญุาตอื่น ๆ จ านวน 20,000            บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน รวม 150,000         บาท

          ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร จ านวน 150,000           บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ รวม 820,000         บาท

          รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 820,000           บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 2,000             บาท

          รายได้เบด้เตล็ดอื่น ๆ จ านวน 2,000              บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 3,000             บาท

          ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 3,000              บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,562,000     บาท

          ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์ จ านวน 600,000           บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

          ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,700,000        บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

          ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,500,000        บาท

          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

          ภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,950,000        บาท
          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา
          ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 65,000            บาท
          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

รายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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          ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 75,000            บาท
          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา
          ค่าภาคหลวงปโิตรเล่ียม จ านวน 72,000            บาท
          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา
          ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินจ านวน 600,000           บาท
          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

เงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,855,000.00 บาท
          เงินอุดหนนุท่ัวไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่ายโอนจ านวน 15,855,000.00  บาท
เลือกท า
          ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปทีี่ผ่านมา

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 90,921 89,635 107,000 2.8 % 110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,406 4,704 6,000 0 % 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,933,100 5,079,000 5,900,000 -11.86 % 5,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 798,400 866,400 991,000 -6.16 % 930,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 6,000 18,000 -61.11 % 7,000

เงินสํารองจาย 114,000 1,045,804 796,960 0.96 % 804,595

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 354,900

 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 175,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 100 % 175,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 64,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลบ้านกุม

อําเภอสองพี่น้อง    จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 1/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 64,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
บ้านกุม

63,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

177,293 172,203 347,220 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,180,120 7,263,746 8,405,180 7,651,495
รวมงบกลาง 6,180,120 7,263,746 8,405,180 7,651,495
รวมงบกลาง 6,180,120 7,263,746 8,405,180 7,651,495

รวมแผนงานงบกลาง 6,180,120 7,263,746 8,405,180 7,651,495
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 515,000 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 515,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,200 0 % 42,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,200 0 % 42,200

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

962,247 936,000 936,000 0 % 936,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,646,967 1,620,720 1,621,800 1,621,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,971,530 2,177,520 2,787,540 15.4 % 3,216,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 154,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 179,940 190,500 207,300 6.98 % 221,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 844,080 854,809 994,200 3.91 % 1,033,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,880 40,999 50,000 -4 % 48,000

เงินอื่น ๆ 73,500 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,276,930 3,515,828 4,315,040 4,771,680
รวมงบบุคลากร 4,923,897 5,136,548 5,936,840 6,393,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

10,800 20,900 225,000 55.56 % 350,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 20,000 0 % 20,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 100 % 30,000

คาเชาบ้าน 116,500 171,000 204,000 58.82 % 324,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 55,400 52,670 84,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 182,700 244,570 548,000 854,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 222,057.74 420,540 450,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 350,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,210 12,785 45,000 0 % 45,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2. โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล 360 0 0 0 % 0

3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ฯลฯ

3,808 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 4/76
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8. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย   
 และสิทธิหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมือง   

360 0 0 0 % 0

คาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับคาสิน
ไหมทดแทน

0 0 0 100 % 3,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 3,200 70,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 100,000

คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน คาบริการจอดรถในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวา
ด้วยรถราชการ

0 0 0 100 % 2,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน 0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง

0 0 0 100 % 40,000

โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0 36,912 0 0 % 0

โครงการวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562 0 9,970 0 0 % 0

โครงการสงเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
บุคลากร อบต.

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
บุคลากร อบต. 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต
.บ้านกุม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต
.บ้านกุม 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 103,824.35 167,268.91 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 335,620.09 650,675.91 1,105,000 1,115,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 62,161 33,290 50,000 20 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,935 8,550 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,894 15,005 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,080 7,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 76,760 66,578.52 140,000 0 % 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,300 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,428 800 15,000 0 % 15,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 178,258 132,523.52 290,000 350,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 501,139.13 407,809.15 552,000 0 % 552,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,481.36 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,362 1,228 8,000 25 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,257.6 85,257.6 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 590,240.09 494,294.75 670,000 672,000
รวมงบดําเนินงาน 1,286,818.18 1,522,064.18 2,613,000 2,991,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบชนิดขาเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน มีพนักพิงและท้าว
แขน สามารถปรับระดับขึ้นลงได้แบบไฮโดร
ลิก จํานวน 2 ตัว
- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบชนิด
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม มีล้อเลื่อนมีพนักพิง
และท้าวแขน สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
แบบไฮโดรลิก จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 
บาท (ราคาตามท้องตลาด) ไมมีกําหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจายจากเงินราย
ได้

0 4,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบชนิดขาเหล็ก
ชุมโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน มีพนักพิงและ
ท้าวแขน สามารถปรับระดับขึ้นลงได้แบบ
ไฮโดรลิก จํานวน 1 ตัว 

0 2,000 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม 
ชนิดมือโยก สําหรับใช้ในสํานักงาน จํานวน 

1 เครื่อง 

0 12,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(รวมราคาคาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 39,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 42,500

คาจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น จํานวน40 
ชอง มีล้อเลื่อน จํานวน 1 ตัว
- เพื่อจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น จํานวน 40
 ชอง มีล้อเลื่อน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
4,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ไมมี
กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์        ตั้ง
จายจากเงินรายได้

0 4,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 
พร้อมกระจก จํานวน 2 ตัว
- เพื่อเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก พร้อม
กระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
4,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ไมมี
กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจาย
จากเงินรายได้

0 9,000 0 0 % 0
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คาจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า ขนาด 14 ลิตร 
จํานวน 1 ใบ

0 0 10,000 -100 % 0

คาจัดซื้อแทนยืนบรรยาย (โพเดียม) จํานวน 
2 ตัว

0 0 0 100 % 10,000

คาจัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน 2 เครื่อง 0 0 44,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2  จํานวน 2 เครื่อง 0 29,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง   0 0 30,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
ราคา 4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง   

4,100 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 100 % 5,000

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
ราคา 16,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง   

15,800 0 0 0 % 0
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เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 3 เครื่อง

2,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อป้อมยามสําเร็จรูป จํานวน 1 หลัง 0 0 0 100 % 60,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 61,000 119,000 156,500
รวมงบลงทุน 22,000 61,000 119,000 156,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565 หน้า 64 หน้า 33)

0 0 16,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฎิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 16,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 11/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

0 0 0 100 % 16,000

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 16,000 16,000 66,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 16,000 16,000 66,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,232,715.18 6,735,612.18 8,684,840 9,606,980
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 672,120 710,220 1,360,320 3.72 % 1,410,960

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 209,040 220,020 236,640 6.59 % 252,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 143,280 223,500 42.77 % 319,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,420 16,140 16,350 -44.59 % 9,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,082,580 1,131,660 1,878,810 2,033,340
รวมงบบุคลากร 1,082,580 1,131,660 1,878,810 2,033,340

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 12/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,600 1,600 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,600 1,600 85,000 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 23,670 9,640 30,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 15,000 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 13/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวา
ด้วยรถราชการ

0 0 0 100 % 2,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 23,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.บ้านกุม 

220,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,384 10,600 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 249,054 35,240 80,000 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 23,523.2 37,185.9 40,000 25 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,140 27,300 35,000 14.29 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 49,663.2 64,485.9 100,000 115,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 14/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 6,466 8,253 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,466 8,253 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 306,783.2 109,578.9 295,000 320,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว 0 0 20,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง จํานวน 
1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท

0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 
2 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท

0 0 0 100 % 60,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

0 0 60,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,900 บาท จํานวน 
1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท    

7,900 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 15/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ( smart card reader ) 
จํานวน 2 เครื่อง

0 1,400 0 0 % 0

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 30,000 บาท     

29,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,400 1,400 87,500 65,000
รวมงบลงทุน 37,400 1,400 87,500 65,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,426,763.2 1,242,638.9 2,261,310 2,418,340
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 16/76

40



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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 32,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 82,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน คาบริการจอดรถในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบ
ด้วยรถราชการ

0 0 0 100 % 1,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 17/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 36,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 118,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 473,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,659,478.38 7,978,251.08 10,946,150 12,498,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร 0 0 0 100 % 25,000

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนในชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 7,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนในชวงเทศกาลปีใหม

0 5,050 7,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 18/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 7,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 7,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 5,050 39,000 39,000
รวมงบดําเนินงาน 0 5,050 39,000 39,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ชนิด
โปรง มีไฟ 2 ระบบ จํานวน 1 ชุด

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 15,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 15,000 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 19/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปี 
2563

0 50,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 55,050 54,000 39,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

36,400 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,400 0 0 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 20/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนในชวงเทศกาลปีใหม

14,550 0 0 0 % 0

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์   5,060 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,610 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,300 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 6,000 0 % 6,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,500 0 3,000 900 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 10,900 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 14,800 10,900 29,000 56,000
รวมงบดําเนินงาน 70,810 10,900 29,000 56,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 21/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อชุดดับเพลิง สําหรับเจ้าหน้าที่ 
จํานวน 2 ชุด

0 0 27,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 27,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 27,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 70,810 10,900 56,000 56,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,810 65,950 110,000 95,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 490,150 531,090 936,000 15.15 % 1,077,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 84,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 100 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 135,360 790,560 739,540 -5.95 % 695,520

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 22/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,365 88,260 78,050 -7.75 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 636,875 1,409,910 1,879,590 1,929,360
รวมงบบุคลากร 636,875 1,409,910 1,879,590 1,929,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 62,000 0 % 62,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 10,000 0 97,000 97,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 120,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
0 16,980 120,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 34,200 80,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 50,000

คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน คาบริการจอดรถในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการสําหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวา
ด้วยรถราชการ

0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 40,000

โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ศพด. 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ศพด. 0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300 4,300 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 300 55,480 250,000 265,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,884 49,020 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,988 4,950 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 28,620 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,220 38,500 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 52,092 121,090 130,000 130,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 31,000 31,000
รวมงบดําเนินงาน 62,392 176,570 508,000 523,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 3,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(รวมราคาคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 42,500

คาจัดซื้อตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก จํานวน 
3 ตู้

0 0 15,000 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 
ตู้

0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 38,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 23,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 2,500

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 
บาท (บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 223 ข้อ 32 ) เกณฑ์
ราคากลางและและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม พ
.ศ.2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562)

21,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,500 38,500 40,500 83,000
รวมงบลงทุน 24,500 38,500 40,500 83,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าอําเภอสองพี่น้อง 0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าอําเภอสองพี่น้อง 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 723,767 1,624,980 2,478,090 2,585,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 92,090 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 481,654 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 59,669 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 633,413 0 0 0
รวมงบบุคลากร 633,413 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 74,700 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2.1คาอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสวนตําบลบ้าน
กุม จํานวน 3 ศูนย์

333,100 0 0 0 % 0

2.2 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ให้
เด็กเล็ก   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้านกุม จํานวน 3 ศูนย์   

113,900 0 0 0 % 0

4.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 58,240 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ
0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 438,625

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 

0 341,450 397,310 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกุม 
จํานวน 3 ศูนย์ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 
200.-บาทตอปี 2) คาอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200.-บาทตอปี 3) คาเครื่อง
แบบนักเรียนอัตราคนละ300.-บาทตอปี 4) 
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 
430.-บาทตอปีศึกษา

80,230 0 0 0 % 0

โครงการสร้างสนามเด็กเลนสร้างปัญญา 0 49,960 0 0 % 0

โครงการสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกุม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลบ้านกุม

0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,200 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 663,370 391,410 457,310 498,625
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,800 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,839 0 0 100 % 766,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาอาหารเสริม (นม) 554,855.68 524,926.54 758,820 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,200 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 618,694.68 524,926.54 763,820 771,480
รวมงบดําเนินงาน 1,282,064.68 916,336.54 1,221,130 1,270,105

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,412,000 0 0 0 % 0

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.บ้าน
กุม

0 0 0 100 % 1,470,000

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรง
เรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่อบต.บ้านกุม

0 1,363,600 1,396,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,412,000 1,363,600 1,396,000 1,470,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,412,000 1,363,600 1,396,000 1,470,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,327,477.68 2,279,936.54 2,617,130 2,740,105
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการเรียนรู้ตามธรรมนําชีวิต 44,660 0 0 0 % 0

โครงการเรียนรู้ตามธรรมนําชีวิต 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเรียนรู้ตามธรรมนําชีวิต 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 44,660 0 66,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 44,660 0 66,000 80,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 44,660 0 66,000 80,000
รวมแผนงานการศึกษา 4,095,904.68 3,904,916.54 5,161,220 5,405,465

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 161,590 143.58 % 393,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 213,590 435,600
รวมงบบุคลากร 0 0 213,590 435,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -60 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 145,000 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 138,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 138,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,080 17,700 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,344 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวา
ด้วยรถราชการ

0 0 0 100 % 2,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 13,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 14,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 2,424 31,700 188,000 188,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,940 12,000 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 4,010 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 2,033.15 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 19,940 18,043.15 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 22,364 49,743.15 373,000 338,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 0 3,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบชนิด ขาเหล็ก
ชุมโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน มีพนักพิงและท้าว
แขน สามารถปรับระดับขึ้นลงได้แบบไฮโดร
ลิก จํานวน 1 ตัว 

0 2,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 30,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง 0 28,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 2,500 -100 % 0

คาจัดซื่อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคาร 2,500 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง 

2,400 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 
เครื่องขนาด 800 AV (480 Watts)
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที

0 2,350 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,400 33,250 36,000 0
รวมงบลงทุน 2,400 33,250 36,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 24,764 82,993.15 622,590 773,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,950 2,106 4,320 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ 0 0 0 100 % 4,500
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า   26,172 0 0 0 % 0

6. โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์  3,009 0 0 0 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฎิกูลและ
น้ําเสีย 0 9,900 20,000 -100 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ํา
เสีย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สําหรับ
ประชาชนตําบลบ้านกุม

0 0 0 100 % 100,000

โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 

50,000 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 44,460 120,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 120,000

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการนํา
วัสดุเหลือใช้นํากลับมาใช้

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการนํา
วัสดุเหลือใช้นํากลับมาใช้ใหม (3R) 0 17,720 50,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดตาม
ฤดูกาล

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดตาม
ฤดูกาล 0 9,910 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 22,500

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 19,908 21,600 -100 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,457.8 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 106,588.8 104,004 275,920 382,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 50,000 -20 % 40,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 106,588.8 104,004 335,920 586,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาจัดซื้อเครื่องจายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัด
อุณหภูมิอินฟราเรด จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
4,900 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด) ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์     

0 0 9,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 9,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 9,800 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 106,588.8 104,004 345,720 586,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 131,352.8 186,997.15 968,310 1,359,600
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 10,000 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 10,000 0 100,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 10,000 0 100,000 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 10,000 0 100,000 50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000 0 100,000 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 874,080 925,200 1,002,840 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,036,080 1,087,200 1,164,840 0
รวมงบบุคลากร 1,036,080 1,087,200 1,164,840 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

28,500 0 200,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 28,500 0 215,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 102,900 107,720 300,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับการสํารวจและออกแบบ
0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,150 4,790 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 113,050 112,510 350,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,100 8,900 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 590 33,500 50,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 950 10,902 75,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 -100 % 0
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 9,931.5 9,096 25,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,760 25,600 35,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 47,331.5 87,998 220,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000 0
รวมงบดําเนินงาน 188,881.5 200,508 787,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน ๑ ตู้
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานมี
มือจับชนิดบิด, มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น, 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) ขนาด จํานวน 1 ตู้ 
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ ปี 2561) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 5,500 บาท

0 5,500 0 0 % 0
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เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาดไมน้อยกวา 12,000 
บีทียู จํานวน 1 เครื่องรายละเอียดตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
เดือนธันวาคม 2561 (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 256๕ หน้า 214 ข้อ 
35) ตั้งจายจากเงินรายได้  

22,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อเทปวัดระยะ 3,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,300 5,500 0 0
รวมงบลงทุน 25,300 5,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,250,261.5 1,293,208 1,951,840 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 80,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 180,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 180,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 360,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งโคมไฟโซลาเซลล์ภายใน
ตําบลบ้านกุม 

0 69,500 132,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

  1.1 โครงการลงลูกรัง ถนนสายคันคลอง
บ้านกุมเหนือ (ฝั่งใต้)  จากบริเวณที่นานาย
ลิขิต พูลกําลัง ถึงบริเวณที่นานายวีระ คล้าย
จินดา หมูที่ 2     
   

144,000 0 0 0 % 0
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 1.4 โครงการลงหินคลุก จากบริเวณตรง
ข้ามทางเข้าวัดบ้านโพธิ์ หมูที่ 3 
ถึงบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม หมูที่ 6    
 

395,900 0 0 0 % 0

 1.5 โครงการลงลูกรัง ถนนสายคันคลอง
รางยายคู จากบริเวณที่นา   
นายสยาม รัตนานนท์ ถึงบริเวณที่นานาย
จรูญ มีเอนกวิยา หมูที่ 1    

75,000 0 0 0 % 0

2. โครงการลงลูกรังแยกจากถนน 3351 
(ทองพันชั่ง ฝั่งใต้) ตลอดสาย หมูที่ 1 - หมู 
5 

357,000 0 0 0 % 0

3. โครงการซอมแซมถนนสายสวนนกโดย
ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมูที่ 1 - หมูที่ 
5    

340,000 0 0 0 % 0

4. โครงการหินคลุกตลอดเส้นทาง คลอง
ทางหลวง 2 (ฝั่งใต้) หมูที่ 4 -  หมูที่ 6  
  

277,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 44/76
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6. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ถนน
คันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งเหนือ)จากบริเวณ
ที่นานายสุเทพ สงกระสาร ถึงบริเวณบ้าน
นายประสิทธิ์ เกิดโภคา 
 บ้านโพธิ์เหนือ หมูที่ 4    

227,000 0 0 0 % 0

8. โครงการลงหินคลุก จากคลองรางทอง 
ถึงบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เกิดโภคา 
หมูที่ 6   

44,000 0 0 0 % 0

9. โครงการลงหินคลุก จากทอลอด คสล
.รางทอง ถึงบริเวณที่นา
 นายประทวน โพธิ์รังนก หมูที่ 6    

108,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับ
เกลี่ย จากบริเวณบ้านนายไพโรจน์ ครุฑใจ
กล้า ถึงบริเวณบ้านนายธนกิจ ออนละออ 
หมูที่ 3  ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ฐานกว้าง
เฉลี่ย 7 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ระยะ
ทาง 45 เมตร     เป็นเงิน 75,000 บาท 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 หน้า 123 ข้อ 5) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

75,000 0 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก 
จากบริเวณทอลอด คสล.นางมัด ประกอบ
กิจถึงบริเวณทอลอด คสล.นางสําลี คงชาตรี 
หมูที่ 6 ผิวกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง ๙๐0 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 157 
ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน  74,000 บาท 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 หน้า 170 ข้อ 136) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

73,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก 
จากบริเวณบ้านนายสํารวย คงยอดดี ถึง
บริเวณที่นานางสุมาตรา ครุฑใจกล้า หมูที่ 
2 ผิวกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 760 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 133 ลูกบาศก์
เมตร เป็นเงิน  63,000 บาท  (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 
125 ข้อ 10) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

63,000 0 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สาย
คันคลองบ้านกุมใต้ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่
นานายไพฑูรย์ ชูก้าน ถึงบริเวณที่นานายอุ
เทน วันอยู โครงการซอมแซมผิวจราจรลง
หินคลุก สายคันคลองบ้านกุมใต้ (ฝั่งเหนือ) 
จากบริเวณที่นานายไพฑูรย์ ชูก้าน ถึง
บริเวณที่นานายอุเทน วันอยู หมูที่ 6 
ผิวกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 360 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 90 ลูกบาศก์
เมตร เป็นเงิน  42,000 บาท บาท (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 170 ข้อ 136) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

42,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก
จากบริเวณที่นานายภิเศก น้อยเลิศ ถึง
บริเวณที่นานายชอน สุขสวัสดิ์ หมูที่ 1 
ผิวกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 150 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 37 ลูกบาศก์
เมตร เป็นเงิน  17,000 บาท (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 
170 ข้อ 136) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

17,000 0 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก
จากบริเวณบ้านนางไพรัตน์ ดีพิมพ์เดื่อ ถึง
บริเวณบ้านนางวัณณา สโรบล หมูที่ ๕  
ผิวกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 75 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 13 ลูกบาศก์
เมตร เป็นเงิน 6,000 บาท (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 
170 ข้อ 36) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก
จากบริเวณบ้านนายสํารวย คงยอดดี ถึง
บริเวณที่นานายลิขิต พูนกําลัง หมูที่ ๒ 
ผิวกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 336 ลูกบาศก์
เมตร เป็นเงิน 160,000 บาท (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 
170 ข้อ 136) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

160,000 0 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุกจาก
สะพาน คสล.บริเวณที่นานายสุเทพ สงกะ
สาร ถึงบริเวณบ้านนางเมตตา ชื่นสุขอุรา 
หมูที่ 4 ผิวกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 700 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 122 
ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน  58,000 บาท 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 หน้า 170 ข้อ 136) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

58,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณที่นานายสนั่น 
ชาวทะเล ถึงบริเวณบ้านนายสนั่น ชาวทะเล 
หมูที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะ
ทาง 150 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 
26 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 12,000 บาท 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 หน้า 159 ข้อ 104) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

12,000 0 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนาย
สัมฤทธิ์ ไกรทองสุข ถึงบริเวณบ้านนายหัด 
สุขพานิช หมูที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ระยะทาง 230 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไมน้อยกวา 40 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน  
19,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 160 ข้อ 106) ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

19,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณโบสถ์วัดบาง
สะแก ถึงบริเวณบ้านนางเสนาะ อํามะโพชร 
หมูที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะ
ทาง 140 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 
35 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 16,000 บาท 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 หน้า 106 ข้อ 12) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

16,000 0 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุกแยก
จากถนน คสล.บริเวณที่นานายพี สีขาวผอง 
ถึงบริเวณบ้านนายทองเต็ม สีทับทิม หมูที่ 
๕ ผิวกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 300 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 52 ลูกบาศก์
เมตร เป็นเงิน  24,000 บาท (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 
170 ข้อ 136) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

24,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,532,900 69,500 132,000 0
รวมงบลงทุน 2,532,900 69,500 132,000 40,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,532,900 69,500 132,000 400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,783,161.5 1,362,708 2,083,840 400,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชาคมตําบล 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการประชาคมหมูบ้าน 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 10,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 40,000 0 0 0 % 0

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  
 

3,430 0 0 0 % 0

4.โครงการเคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส  120 0 0 0 % 0
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5.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้วางงาน
และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบลบ้าน
กุม  

15,244 0 0 0 % 0

โครงการคนดีศรีสุพรรณ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้วางงานและ
ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบลบ้านกุม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้วางงานและ
ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบลบ้านกุม

0 28,160 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้วางานและ
ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบลบ้านกุม 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 45,000

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี 0 0 0 100 % 4,000

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี 0 0 4,000 -100 % 0

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุน 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุน 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 58,794 28,160 84,000 184,000
รวมงบดําเนินงาน 58,794 28,160 84,000 184,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 58,794 28,160 84,000 184,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 58,794 28,160 84,000 194,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดอบต.บ้านกุม

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันระ
หวาง อปท.

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันระ
หวางอปท.

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 0 8,260 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 8,260 70,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 8,260 80,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 8,260 80,000 50,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,588 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
3,640 0 0 0 % 0

4. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 6,220 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอย
กระทง

0 1,080 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอย
กระทง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัน
สงกรานต์

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวัน
สงกรานต์

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแหเทียน
วันเข้าพรรษา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแหเทียน
วันเข้าพรรษา

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 13,448 1,080 90,000 90,000
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รวมงบดําเนินงาน 13,448 1,080 90,000 90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 13,448 1,080 90,000 90,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 13,448 9,340 170,000 140,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,068,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,230,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,230,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 215,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับการสํารวจและออกแบบ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 8,000

คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดิน
ทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบวา
ด้วยรถราชการ

0 0 0 100 % 2,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 350,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 25,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 35,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 170,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 737,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 100 % 5,900

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เพื่อจัดซื้อรถสามล้ออเนกประสงค์ ขนาดไม
เกิน 150 ซีซี จํานวน 1 คัน

0 0 0 100 % 85,000
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

เพื่อจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 
200 แอมป จํานวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 110,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง เชน เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) 
คาเวนคืนที่ดิน คาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ฯลฯ เป็นต้น

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินหรือสิ่งกอ
สร้าง  เชน เงินชดเชยคางานงานกอสร้าง 
(คา K)  คาเวนคืนที่ดิน คาชดเชยกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น

0 0 20,000 -100 % 0

คาถมดิน

โครงการถมดินบริเวณด้านหลังห้องประชุม 
อบต.บ้านกุม

0 330,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 330,000 20,000 20,000
รวมงบลงทุน 0 330,000 20,000 130,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 330,000 20,000 2,098,500
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-025 ซอย
บ้านโพธิ์ 4 หมูที่ 3 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 
0+230

0 0 0 100 % 489,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-025 ซอย
บ้านโพธิ์ 4 หมูที่ 3 กม.ที่ 0+230 - กม.ที่ 
0+450

0 0 0 100 % 469,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณบ้านนายสนั่น น้อยเลิศ ถึง
บริเวณบ้านนางลําไย ใจยั่งยืน หมูที่ 1

0 0 0 100 % 106,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณทอลอด คสล.คลองบ้านกุม
เหนือ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 66,000

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ
.80-002 สายบ้านรางบัวทอง - บ้านสวาง
อารมณ์ กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+087 หมูที่ 
2

0 0 0 100 % 254,000
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า 
ถึงบริเวณบ้านนายสมศักดิ์  โพธิ์ศรีแก้ว หมู
ที่ 6  

0 277,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากรอยตอถนน คสล.บริเวณที่นา นาย
ถาวร งามดี ถึงบริเวณบ้านนายจําลอง กอง
มวง หมูที่ 5 

0 280,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทองพันชั่งจากบริเวณบ้านนางกฤษณา 
พิทักษ์วงศ์ ถึงบริเวณบ้านนางนา ปิ่นแก้ว 
หมูที่ 1      

0 0 77,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลาดยาง จากบริเวณ
บ้านนายจุน วงษ์กัณหา ถึงบริเวณบ้านนาย
จิ๋ว ยอดยิ่ง หมูที่ 6 กม.ที่ 0+465 – กม.ที่ 
0+725  ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะ
ทาง 260 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม
น้อยกวา 910 ตารางเมตร  (รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 497,000 
บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 หน้า 171 ข้อ 138)

0 0 497,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณที่นานาย
ภาคภูมิ อรรถวิฑิต หมูที่ ๓ ถึงบริเวณที่นา
นางทองเติม ทองผิว หมูที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 880 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไมน้อยกวา 184 ลูกบาศก์เมตร ราย
ละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 88,000 
บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 หน้า 170 ข้อ 136)

0 87,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนน โดยการลงลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่ง
ใต้) หมูที่ 1 ถึง หมูที่ 5

0 424,000 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนน โดยการลงหินคลุก 
พร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณโบสถ์วัดบาง
สะแก ถึงบริเวณบ้านนางเสนาะ อํามโพชร 
หมูที่ 1

0 0 0 100 % 13,000

โครงการซอมแซมถนน โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย รหัสทางหลวง สถ.ถ
.80-004 สายคันคลองวัดอาน - รางทอง 
(ฝั่งใต้) หมูที่ 4 - 6 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 
2+785

0 0 0 100 % 281,000

โครงการซอมแซมถนน โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยแยกจากถนน คสล. วัด
สวางอารมณ์ ถึงบริเวณบ้านนายจงกล มุสิ
จะ  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 25,000

โครงการซอมแซมถนน โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณที่นา นายเจิม   มุสิจะ 
หมูที่ 2 ถึงบริเวณที่นานายทิม  ใจทัศน์กุล 
หมูที่ 6

0 0 0 100 % 141,000

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณบ้านนายชะอ้อน หงษ์โต ถึง
บริเวณบ้านนายเจียม ปิ่นแก้ว กม.ที่ 0+196
 - กม.ที่ 0+346 หมูที่ 5     

0 0 2,000 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนาง
สาหราย เพ็ชรวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายสุกิจ 
เสียงล้ําเลิศ หมูที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 21 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด)  เป็นเงิน 10,000 
บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้า 
10 ลําดับที่ 1)

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทางหลวง 1 
(ฝั่งใต้)  หมูที่ 4 กม.ที่ 0+000 – กม.ที่ 
1+300 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
1,300 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 
273 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.กําหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ
.2564 หน้า 12 ลําดับที่ 3)

0 0 131,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทางหลวง 1 
(ฝั่งใต้) หมูที่ 4 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 
1+300

0 0 0 100 % 131,000
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โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองบ้านกุมใต้ 
(ฝั่งเหนือ) จากบริเวณบ้านนายชาญ คล้าย
สุบรรณ ถึงบริเวณที่นานายไพฑูรย์ ชูก้าน 
หมูที่ 6

0 0 0 100 % 101,000

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองวัดอาน - ราง
ทอง (ฝั่งใต้) จากบริเวณที่นานายถวัลย์ 
หงษ์โต หมูที่ 6 ถึงบริเวณที่นานางทวีป 
ดาบเงิน หมูที่ 4     
    

0 0 275,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองวัดอาน - ราง
ทอง (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณทอลอด คสล
.บ้านนางสําลี คงชาตรี หมูที่ 6 ถึงบริเวณที่
นานายสมาน ท้วมทวยหาญ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 131,000

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายทุ๊ย ภู
ระหงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายฉลอง แผลงศร 
หมูที่ 6     

0 0 251,000 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณโบสถ์วัดบาง
สะแก ถึงบริเวณบ้านนางเสนาะ อํามโพชร 
หมูที่ 1      
     
     

0 0 13,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองทางหลวง 
หมูที่ 3 ถึงหมูที่ 6     

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยสายคันคลองพัฒนา (ฝั่งตะวัน
ออก) จากบริเวณบ้านนางชลาวัลย์ ชูก้าน 
ถึงบริเวณที่นานางสาวจําเนียร กล่ําฮุ้ย หมูที่ 
6

0 0 0 100 % 50,000

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-006 สายคันคลอง
ทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) หมูที่ 1 - หมูที่ 5 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 3+290

0 0 0 100 % 332,000

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกคันคลอง
รางยายคู หมูที่ 1

0 0 0 100 % 69,000

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกสายคัน
คลองชลประทาน 1 หมูที่ 1

0 0 0 100 % 58,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 66/76

90



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

โครงการซอมแซมถนนสายสวนนก โดยลง
หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 1 - หมูที่ 5

0 300,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนสายสวนนกโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมูที่ 1 - หมูที่ 
5     

0 0 341,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจร/ ปรับเกรด/ลง
หินคลุก/ ลงลูกรัง/ตามสภาพถนน  หมูที่ 
1-6

0 73,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจรโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากถนนคันคลองสง
น้ํา ถึงบริเวณบ้านนางวาสนา สละบํารุง หมู
ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 
185 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 32 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต
.กําหนด    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นเงิน 15,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 170 ข้อ 
136)

0 15,000 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมผิวจราจรโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับเกลี่ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สพ.ถ. 80-009 สายคันคลองบ้านกุมใต้ (ฝั่ง
ใต้) หมูที่ 2 – หมูที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ระยะทาง 2,730 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไมน้อยกวา 341 ลูกบาศก์เมตร ราย
ละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด พร้อมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 167,000 บาท 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 หน้า 170 ข้อ 136)

0 157,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 80
-006 สายคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) กม.ที่ 
3+327 - กม.ที่ 3+367 หมูที่ 5    

0 0 88,000 -100 % 0
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โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก สาย
คันคลองบ้านกุมเหนือ (ฝั่งใต้) กม.ที่ 
0+000-กม.1+900 หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 
3 เมตร ระยะทาง 1,900 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไมน้อยกวา 399 ลูกบาศก์เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด) พร้อมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 
192,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 หน้า 170 ข้อ 136)

0 0 192,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนางบัว
เผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณบ้านนางเฉลา 
นิยมทอง หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไมน้อยกวา 231 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 111,000 
บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 หน้า 170 ข้อ 136)

0 110,000 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทองพันชั่ง 
(ฝั่งใต้) หมูที่ 1 ถึงหมูที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ระยะทาง 3,200 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไมน้อยกวา 672 ลูกบาศก์เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด) พร้อมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 
320,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565 หน้า 170 ข้อ 136)  

0 0 320,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงขยายถนนดินลงลูกรัง 
พร้อมปรับเกลี่ย แยกจากถนนสายสวนนก 
ถึงบริเวณบ้านนางอุบล  เอี่ยมสะอาด หมูที่ 
1

0 0 0 100 % 115,000

โครงการปรับปรุงขยายสะพานทางเดิน 
จากบริเวณบ้านนางเก็บ คงยืน ถึงบริเวณ
บ้านนายเสฏฐวุฒิ ขุนสะอาดศรี หมูที่ 1    

0 0 45,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 
80-010 สายวัดรางบัวทอง หมูที่ 2 

0 0 390,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-
002 สายบ้านรางบัวทอง - บ้านสวาง
อารมณ์ กม.ที่ 4+833 ถึง กม.ที่ 5+023 หมู
ที่ 5     

0 0 11,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลงลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองลําลาดหญ้า
แพรก (ฝั่งตะวันออก)  จากบริเวณที่นานาย
เจียม ปิ่นแก้ว หมูที่ 5 ถึงบริเวณที่นานาย
พิเชษฐ์ เชื้อรามัญ  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 368,000

โครงการลงลูกรังพร้อมถมดินขยายทาง
เชื่อม บริเวณบ้านนางไพรัตน์ ดีพิมพ์เดื่อ 
หมูที่ 5 กว้างเฉลี่ย 7 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 
10 เมตร สูงเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 7.50 
เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 
28,000 บาท (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 170 ข้อ 136)

0 28,000 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุก จากบริเวณที่นานาย
สากล พละวงษ์ ถึงบริเวณที่นา นาย
ประทวน โพธิ์รังนก หมูที่ 6    

0 0 150,000 -100 % 0
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โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคัน
คลองทางหลวง 1 (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่
นานายสุเทพ สงกระสาร ถึงคันคลองราง
ทอง หมูที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะ
ทาง 2,700 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมน้อย
กวา 567 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด)  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  เป็นเงิน 272,000 
บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 หน้า 156 ลําดับ 95)

0 0 272,000 -100 % 0

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนคัน
คลองทางหลวง 1 (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่
นานายสุเทพ  สงกระสาร ถึงบริเวณคัน
คลองรางทอง หมูที่ 6

0 270,000 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนคัน
คลองทางหลวง 1 (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่
นานายสุเทพ  สงกระสาร ถึงบริเวณคัน
คลองรางทอง หมูที่ 6

0 0 0 100 % 272,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,021,500 3,265,000 3,471,000
รวมงบลงทุน 0 2,021,500 3,265,000 3,471,000

รวมงานก่อสร้าง 0 2,021,500 3,265,000 3,471,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 2,351,500 3,285,000 5,569,500
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 98,660 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 98,660 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,501.04 0 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 40,892 28,600 60,000 16.67 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 45,393.04 28,600 60,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 45,393.04 127,260 60,000 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องพนยา แบบใช้แรงดันของ
เหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 0 100 % 16,800
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คาจัดซื้อเครื่องพนยา แบบใช้แรงดันของ
เหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 16,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 0 100 % 9,500

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 9,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 26,300 26,300
รวมงบลงทุน 0 0 26,300 26,300

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 45,393.04 127,260 86,300 96,300
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ "ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว" ตั้ง
จายจากเงินรายได้

38,500 0 0 0 % 0

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อม ตั้งจายจากเงินรายได้

153,000 0 0 0 % 0

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแมน้ํา
และลําคลองภายในตําบล

0 0 80,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 74/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแมน้ํา
และลําคลองภายในตําบล

0 0 0 100 % 100,000

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว 0 0 0 100 % 20,000

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว
0 5,519.1 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 191,500 5,519.1 100,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 191,500 5,519.1 100,000 140,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 191,500 5,519.1 100,000 140,000
รวมแผนงานการเกษตร 236,893.04 132,779.1 186,300 236,300

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,000 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,000 0 100,000 0

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 75/76
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 84,644 63,395 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 84,644 63,395 80,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 133,826.86 136,007.19 180,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 133,826.86 136,007.19 180,000 0
รวมงบดําเนินงาน 233,470.86 199,402.19 360,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 40,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 40,000 0

รวมงานกิจการประปา 233,470.86 199,402.19 400,000 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 233,470.86 199,402.19 400,000 0

รวมทุกแผนงาน 22,473,433.26 23,483,750.06 31,900,000 33,600,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:45 หน้า : 76/76
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกุ่ม 

อ ำเภอสองพ่ีน้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,600,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 7,651,495 บาท 

  
งบกลาง รวม 7,651,495 บาท 

   
งบกลาง รวม 7,651,495 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 110,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรำ 
ร้อยละห้ำของค่ำจ้ำงพร้อมทั้งหักค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง  
ส่งเป็นเงินสมทบในอัตรำเดียวกัน รวมทั้งกำรส่งเงินสมทบ 
กองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้ำงประสบอันตรำย เจ็บป่วย  
หรือสูญหำย 
-ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
-ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรำยปี อัตรำ 
ร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงโดยประมำณทั้งปี 
-ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 5,200,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเพ่ือจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุ 
ที่มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน    
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และได้ขึ้นทะเบียน 
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 1 

      

   
เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 930,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพคนพิกำร ที่มีสิทธิตำมหลักเกณฑ์ท่ี 
ก ำหนด ที่ได้แสดงควำมจ ำนง โดยกำรขอขึ้นทะเบียน เพ่ือ 
ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรไว้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
บ้ำนกุ่ม โดยคนพิกำรที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยควำมพิกำรคนละ  
800 บำท/เดือน 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร 
จ่ำยเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 ถึงแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 2 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ 
แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์ 
ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บำท/เดือน 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน 
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 9 ล ำดับที่ 3 
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เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 804,595 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยในกรณีฉุกเฉิน ที่มีเหตุสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือกรณี 
กำรป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสำธำรณภัย หรือคำดว่ำจะเกิด 
สำธำรณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อน 
ของประชำชนเป็นส่วนรวม  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
เพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2561 

      

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 354,900 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ 
ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2561 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ 
ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน จ ำนวน 175,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลบ้ำนกุ่ม 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่  
20 สิงหำคม 2553 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  
0810.6/ว 950 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2563 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ จ ำนวน 64,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนโครงกำรสมทบเงินกองทุน 
หลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
บ้ำนกุ่ม เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 40 % ของเงินที่ได้รับ 
สนับสนุนเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ จำกส ำนักงำน 
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (จำกจ ำนวนประชำกร 
ทั้งหมดในเขต x 45 x 40 %) 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้ง 
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบ 
กองทุน พ.ศ. 2561 

      

103



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,606,980 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,393,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,621,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 515,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แยกเป็น 
1.ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
2.ค่ำตอบแทนรำยเดือนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,200 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของนำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  แยกเป็น 
1.ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
2.ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,200 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลและรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แยกเป็น 
1.ค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน  
1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
2.ค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรของนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รองประธำนสภำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำร
สภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 936,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของประธำนสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน และ 
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1  อัตรำ  
จ ำนวน 12 เดือน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 7 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือนและเลขำนุกำรสภำองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
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-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ. 2554 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,771,680 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 3,216,840 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ  
บ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2561  ประกำศ  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร 
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและ 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 168,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล    
1) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
3) พระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ.  
2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 

      

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 221,760 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงรำยเดือนให้แก่ ลูกจ้ำงประจ ำ สังกัด  
ส ำนักปลัด  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
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-ตำมประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป 
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4) 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,033,080 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ  
บ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่4)  
ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2558 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ 
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง  

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ให้แก่ พนักงำนจ้ำง 
ตำมภำรกิจ  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว  
(ฉบับที่2)  

      

   
เงินอ่ืน ๆ จ ำนวน 84,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนต ำแหน่งของปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ควรได้รับตำมท่ีระเบียบก ำหนด 
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งบด าเนินงาน รวม 2,991,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 854,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 350,000 บำท 

      

  (1)เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ 
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำร 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี 
กำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
(2)ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
ภำครัฐ 
(3)ค่ำป่วยกำร อปพร. 
(4)ค่ำสมนำคุณคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ 
(5)ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิด 
ทำงละเมิด 
(6)ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 
(7)เงินรำงวัล 
(8)เงินท ำขวัญฝ่ำอันตรำยเป็นครั้งครำว 
(9)ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง  
-โดยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
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-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  

      

  พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   
ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมกำรฯ ตำมท่ี 
กฎหมำยก ำหนด 
-ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง ก ำหนดรำยชื่อ 
คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรท่ีมีสิทธิ์ได้รับเบี้ย 
ประชุมเป็นรำยเดือน และอัตรำเบี้ยประชุมเป็นรำยเดือน 
และเป็นรำยครั้งส ำหรับกรรมกำร อนุกรรมกำร เลขำนุกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ 
ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร   
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 324,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิ 
ที่จะได้รับ   
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

      

109



-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับ 
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน 
ต ำบลตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ   
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของ 
บุตร พ.ศ. 2562 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
-ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน 
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้ได้รับบ ำนำญ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้ได้รับบ ำนำญ 
ตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
ของบุตร พ.ศ. 2562 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
-ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
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-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,115,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 350,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน  
(ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยว 
เนื่องกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ 
กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ)  
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 
คดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น  
ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ ค่ำจ้ำงออกแบบ ค่ำรับรองแบบ ค่ำจำ้ง 
ปรับปรุงโดเมน website ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร 
จ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

        

 
      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 45,000 บำท 

      

  - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  ดังนี้ 
1. ค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำร ระหว่ำงกำรรับเสด็จ ส่งเสด็จ 
หรือเก่ียวเนื่องกับกำรรับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหำกษัตริย์  
พระรำชินี พระบรมวงศำนุวงศ์  
3. ค่ำพำนพุ่มดอกไม้ พำนประดับพุ่มดอกไม้ พำนพุ่มเงิน  
พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้  
หรือพวงมำลำ ส ำหรับอนุสำวรีย์ หรือกำรใช้ในกำรจัดงำน  
กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกำสต่ำงๆ   
4.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและให้หมำยควำมรวมถึง กำรประชุมรำชกำร 
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำอำหำรในกรณีที่มีกำรประชุมคำบเกี่ยวมื้ออำหำร ค่ำเช่ำห้อง
ประชุม ค่ำใช่จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น เป็นต้น  กำรประชุมรำชกำร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยได้  
ต้องเป็นกำรประชุมที่เก่ียวข้องกับกำรภำรกิจขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำผลจำกกำร 
ประชุมไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับทรำบนโยบำยในกำรท ำงำน ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ หรือซักซ้อมควำมเข้ำใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่ำงๆ รับทรำบและรับฟังปัญหำอุปสรรคหรือพิจำรณำหำข้อ
ยุติ ประสำนงำนหรือแก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่องร่วมกัน ดังนี้ 
  4.1 กำรประชุมรำชกำรภำยในหน่วยงำนประจ ำเดือน 
  4.2 กำรประชุมคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือ
คณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือ 
สั่งกำรกระทรวงมหำดไทย หรือค ำสั่งขอองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  
  4.3 กำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น 
  4.4 กำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเพ่ือบูรณำกำรจัดท ำแผน 
ชุมชน หรือเรื่องอ่ืนที่กฎหมำย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรที่ 
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
  4.5 กำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.6 กำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
รำชกำร หน่วยงำนอื่นของรัฐหรือเอกชน 
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    4.7 กำรประชุมกรณีอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ส ำหรับกรณี 
หน่วยงำนอื่นหรือบุคลภำยนอกเข้ำดูงำนหรือเยี่ยมชมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีกำรตรวจเยี่ยมหรือตรวจ 
รำชกำร กำรแถลงข่ำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำรมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจำคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี/รำชพิธีต่ำงๆ รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ ำนวยควำมสะดวก 
ให้กับประชำชนเพ่ือมำร่วมงำนรัฐพิธีและพระรำชพิธีต่ำงๆ     
7. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ   
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำสินไหมทดแทน จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำสินไหม 
ทดแทนที่ผู้เสียหำยยื่นค ำขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชดใช้กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระท ำ 
ละเมิดต่อบุคคลภำยนอกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้ผู้บริหำร 
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ท้องถิ่นเบิกจ่ำยโดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบว่ำด้วย 
กำรนั้น 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรใน 
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร ได้แก่ ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
เดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ  
ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำนส ำหรับยำนพำหนะ ค่ำระวำง 
รถบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำม และอ่ืนๆ ท ำนองเดียวกัน  
ค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่ำขนย้ำย 
สิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำรประจ ำใน 
รำชอำณำจักร และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นต้องจ่ำย 
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำน 
จ้ำง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติ 
ให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ  
ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร  รวมถึงกำรฝึกอบรมเพ่ือกำร 
พัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
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ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำบริกำร
จอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ส ำหรับรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบว่ำด้วยรถรำชกำร 

จ ำนวน 2,000 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ 
สนำมบิน ค่ำบริกำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร  
ส ำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบ 
ว่ำด้วยรถรำชกำร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำโดย 
วิธีกำรซื้อ  กำรยืม  กำรเช่ำ  หรือรับบริจำค หรือได้รับควำม 
ช่วยเหลือจำกรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
และ ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
งำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

    
ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำย 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย 
ท ำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
เบิกจ่ำยของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง  หรือบุคคล  
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร 
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ 
รำชกำรรวมถึงกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหำร  
สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรและพนักงำนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 

      

    
โครงกำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเลือกตั้งสมำชิก 
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ให้กำรด ำเนินกำรเลือกตั้งให้บรรลุส ำเร็จตำมกฎหมำยก ำหนด
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับ 
กำรจัดกำรงำนเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 
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เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ของเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้เดินทำงไปรำชกำรในภำรกิจ 
ที่เก่ียวกับกำรจัดกำรเลือกตั้ง ให้รวมถึงค่ำยำนพำหนะและ 
ขนส่ง หรือค่ำน้ ำมันเชื่อเพลิงส ำหรับยำนพำหนะที่ใช้ในกำร 
ปฏิบัติภำรกิจในกำรเลือกตั้ง  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมอบรม
บุคลำกรกำรเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรเลือกตั้งตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อก ำหนด ประกำศ 
หรือค ำสั่งของ กกต. ค่ำจัดพิมพ์บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ 
บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  ค่ำจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหำ 
เลือกตั้ง ค่ำเช่ำเต็นท์ โต๊ะเก้ำอ้ี ส ำหรับจัดหน่วยเลือกตั้งและ 
ที่เลือกตั้ง  ค่ำจ้ำงสถำนที่และจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดที่ 
เลือกตั้ง ค่ำจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ์ที่ใช้ส ำหรับจัดท ำป้ำย 
ประกำศผลกำรเลือกตั้ง ค่ำวัสดุต่ำงๆ ที่จ ำเป็น ส ำหรับ 
กำรปฏิบัติงำนของศูนย์อ ำนวยกำรเลือกตั้ง และหน่วย 
เลือกตั้ง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม/ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำเช่ำอุปกรณ์และเครื่องใช้ส ำนักงำน 
และท่ีเลือกตั้ง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัด 
กำรเลือกตั้ง ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  เช่น  
หน้ำกำกอนำมัย เจลแอลกอฮอล์ส ำหรับท ำควำมสะอำดมือ 
ฯลฯ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  -ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563) 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้ง
ที ่2 พ.ศ. 2564 หน้ำ 1 ล ำดับที่ 1  
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โครงกำรฝึกอบรมกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรม 
บุคลำกรกำรเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรเลือกตั้ง 
-ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มำตรำ 28 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 4 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
พ.ศ. 2564 หน้ำ 6 ล ำดับที่ 1 

      

    
โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฏหมำย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมำยต่ำง ๆ ให้กับบุคลำกร อบต.บ้ำนกุ่มและ 
ประชำชนทั่วไป 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรฝึกอบรมและ 
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 61  
ล ำดับที่ 26 

      

    
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับบุคลำกร อบต. จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมส ำหรับบุคลำกร อบต. 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรฝึกอบรมและ 
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 56 
ล ำดับที่ 7 
 
 
 
 
 
 

      

117



    
โครงกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกร อบต.บ้ำนกุ่ม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมและพัฒนำ 
บุคลำกร อบต.บ้ำนกุ่ม 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรฝึกอบรมและเข้ำรับ 
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 55  
ล ำดับที่ 4 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของ
และค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1.ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
2.ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้จ่ำยจำกวัสดุ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
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1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น        
        ก.วัสดุส ำนักงำน (คงทน) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น หนังสือ เครื่อง 
คิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษ
ขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง  
ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดำษ  
เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน, แผนที่ พระบรมฉำยำ
ลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือ 
หน่วยงำน หรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ ที่ใช้ในส ำนักงำน ฯลฯ  
         ข.วัสดุส ำนักงำน (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก  
ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด  เทปกำว ลวดเย็บ 
กระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก  
น้ ำหมึกปริ้นท์ เทป พี ว ีซี แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข  
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน  
แฟ้ม สมุดประวัติข้ำรำชกำร ธงชำติ ฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มี 
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
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1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน  
ขำตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ  
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ  
เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม 
เครื่องส่งสัญญำณ ฯลฯ 
        ข.วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน 
สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ  
ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และชิ้นส่วน 
วิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ ฯลฯ 
        ค.วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ดอกล ำโพง  
ฮอร์นล ำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่ำงๆ แผงบังคับทำงไฟ  
ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 

      
  จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
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1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น หม้อ  
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ  
จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ที่นอน  
กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เครื่องบดอำหำร ฯลฯ 
        ข.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ผงซักฟอก  
สบู่ น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูที่นอน  
ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน 
หัวดูดตะกอนสระว่ำยน้ ำ อำหำรเสริม (นม) วัสดุประกอบ 
อำหำร อำหำรส ำเร็จรูป ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
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        ก.วัสดุก่อสร้ำง (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม 
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ  
เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำนมือ  
โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ หน้ำกำกใส่เชื่อมเหล็ก 
เครื่องยิงตะปู นั่งร้ำน ฯลฯ 
         ข.วัสดุก่อสร้ำง (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์  
สี ปูนซีเมนต์ ทรำย ยำงมะตอยส ำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูน
ขำว แผ่นดินเหนียวสังเครำะห์ ฯลฯ 
         ค.วัสดุก่อสร้ำง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ 
ประปำ ท่อต่ำงๆ  ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

        

 
      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
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        ก.วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น  
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย กุญแจเลื่อน คีมล็อค  
ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมำลัย ฯลฯ 
        ข.วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น  
ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น็อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ  
ฟิลม์กรองแสง น้ ำกลั่น ฯลฯ 
        ค.วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
และอะไหล่)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น เบำะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช  
พวงมำลัย สำยพำนใบพัด ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุเชื้อเพลิง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   
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        ก.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  
แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน 
เบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ  
น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่น ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

        

 
      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเผยแพร่และโฆษณำ เช่น  
ขำตั้งกล้อง ขำตั้งภำพเขียน กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม 
ภำพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป  
ป้ำยไฟแจ้งเตือนแบบล้อลำก ป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
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        ข.วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเผยแพร่และโฆษณำ เช่น พู่กัน  
สี กระดำษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี)  
รูปสีหรือชำวด ำที่ได้จำกกำรล้ำงอัดขยำย ภำพถ่ำย
ดำวเทียม เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติท่ีมีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
        ก.วัสดุคอมพิวเตอร์ (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจำน 
บันทึกข้อมูล ฯลฯ 
        ข.วัสดุคอมพิวเตอร์ (สิน้เปลือง) -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,  
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Driver) เทปบันทึกข้อมูล  
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์,  
ตลับผลหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, กระดำษ 
ต่อเนื่อง, สำยเคเบิล ฯลฯ 
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        ค.วัสดุคอมพิวเตอร์ (วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM  
คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 

        ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุอ่ืนๆ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น      
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น้ ำไฟฟ้ำ สมอเรือ  
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววำล์วเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 672,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 552,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำในส ำนักงำนองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลบ้ำนกุ่ม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้ำนกุ่ม  
และกิจกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลบ้ำนกุ่ม 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลบ้ำนกุ่ม 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์ ค่ำบริกำร
ไปรษณีย์ตอบรับ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ หรือค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์
ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม รวมถึง 
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  
เช่น ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 156,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 156,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รวมรำคำค่ำติดตั้ง) จ ำนวน 39,000 บำท 

      

  แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 12,000  
บีทียู จ ำนวน 2 เครื่อง 
-เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวม 
ค่ำติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จ ำนวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 บีทียู 
 2.รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
 3.เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด  
ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำน
เดียวกัน 
 5.มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
 6.กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ (นอกจำก
ข้อ 3) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพ่ือเป็นกำร
ประหยัดพลังงำน ควรพิจำรณำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศที่มีค่ำ
ประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 
 7.กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่
เกิน 15 เมตร 
        8.ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
  (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
  ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 บีทียู 4,000 บำท 
  ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บีทียู 5,500 บำท 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
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-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่
เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  -ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่3 พ.ศ. 2564 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 4 
 

      

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดตั้ง) จ ำนวน 42,500 บำท 

      

  แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 24,000  
บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง    
-เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวม 
ค่ำติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 24,000 บีทียู 
 2.รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
 3.เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด  
ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำน
เดียวกัน 
 5.มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
 6.กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ (นอกจำก
ข้อ 3) นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพ่ือเป็นกำร
ประหยัดพลังงำน ควรพิจำรณำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศที่มีค่ำ
ประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 
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 7.กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่
เกิน 15 เมตร 
 8.ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
  (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
  ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 บีทียู 4,000 บำท 
  ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บีทียู 5,500 บำท 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่
เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่3 พ.ศ. 2564 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 3 

        

 
      

    
ค่ำจัดซื้อแท่นยืนบรรยำย (โพเดียม) จ ำนวน 2 ตัว จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อแท่นยืนบรรยำย (โพเดียม) ฐำนไม้หนำ 
แข็งแรง มีชั้นวำงของ 2 ชั้น มีรูร้อยสำยไฟ จ ำนวน 2 ตัว  
(รำคำตำมท้องตลำด) ไม่มีก ำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่ 
เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 13 ล ำดับที่ 1 
 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครื่อง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA  
จ ำนวน 2 เครื่อง เพ่ือใช้เป็นเครื่องส ำรองไฟฟ้ำของคอมพิวเตอร์
ของส ำนักปลัด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี้ 
 1. มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
 2. สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่ 
เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 2 

        

 
      

   
ครุภัณฑ์อ่ืน       

    
ค่ำจัดซื้อป้อมยำมส ำเร็จรูป จ ำนวน 1 หลัง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อป้อมยำมส ำเร็จรูป ขนำดไม่น้อยกว่ำ  
1.2 x 1.2 x 2.35 เมตร จ ำนวน 1 หลัง (รำคำตำม
ท้องตลำด) ไม่มีก ำหนดในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่ 
เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 13 ล ำดับที่ 3 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 66,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 66,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จ ำนวน 16,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ 
ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 64 
ล ำดับที่ 33 
 

    
อุดหนุนศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ ำปี 2565 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว  
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0810.6/ว 3188  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2562 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 6 ล ำดับที่ 1 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,418,340 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,033,340 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,033,340 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,410,960 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ  
บ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2561  ประกำศ  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร 
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและ 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ.  
2538 และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 

      

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 252,240 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงรำยเดือนให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ สังกัด  
กองคลัง  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป 
เกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที่ 4) 

      

135



   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 319,080 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ  
บ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล  
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง  
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2558 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ 
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง  

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 9,060 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว ให้แก่ พนักงำนจ้ำง 
ตำมภำรกิจ  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ  
บ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว  
(ฉบับที่2) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 320,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  (1)เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ/ 
(2)ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำม 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ ฯลฯ 
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-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556  

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก  
ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง  
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน 
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ข้ำรำชกำร/
พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของ 
บุตร พ.ศ. 2562 
-ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน 
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำ 
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
(รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำว 
ทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ 
ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ด ำเนินกำรคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 
ภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร 
จ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

        

 
      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร ได้แก่  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำ 
ที่พัก ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรือ
พลังงำนส ำหรับยำนพำหนะ ค่ำระวำงรถบรรทุก  ค่ำจ้ำง 
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คนหำบหำม และอ่ืนๆ ท ำนองเดียวกันค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำม 
เขตจังหวัด เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรประจ ำในรำชอำณำจักร และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ี 
จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วน 
ต ำบล และพนักงำนจ้ำงหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำต
หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  
อบรม สัมมนำ ดูงำนหรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำร 
ฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้ำรำชกำรและพนักงำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

        

 
      

    

ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำบริกำร
จอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ส ำหรับรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบว่ำด้วยรถรำชกำร 

จ ำนวน 2,000 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ 
สนำมบิน ค่ำบริกำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร  
ส ำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบ 
ว่ำด้วยรถรำชกำร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำโดยวิธี 
กำรซื้อ กำรยืม กำรเช่ำ หรือรับบริจำค หรือได้รับควำม 
ช่วยเหลือจำกรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำง 
ประเทศและข้ึนทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
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ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำย 

จ ำนวน 23,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย 
ท ำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
เบิกจ่ำย ของพนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล  
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือ 
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร 
รวมถึงกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำร 
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ  
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำ 
ทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณี 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1.ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำก 
ค่ำใช้สอย 
2.ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้จ่ำยจำกวัสดุ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติท่ีมีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุส ำนักงำน (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น หนังสือ เครื่อง 
คิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บ 
กระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำ
ยำง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่อง 
ตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน, แผนที่ พระ
บรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำน 
หรือหน่วยงำน หรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ ที่ใช้ในส ำนักงำน ฯลฯ  
        ข.วัสดุส ำนักงำน (สิ้นเปลือง) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก  
ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด  เทปกำว  
ลวดเย็บกระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก  
น้ ำหมึกปริ้นท์ เทป พี ว ีซี แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข  
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน  
แฟ้ม สมุดประวัติข้ำรำชกำร ธงชำติ ฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น      
        ก.วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สิ้นเปลือง)   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน 
สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ ปลั๊ก 
ไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และชิ้นส่วน 
วิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

        

 
      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อ 
ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ 
ตำมปกติที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำม 
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
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3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น      
        ก.วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สิ้นเปลือง) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น     
ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น็อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ  
ฟิลม์กรองแสงน้ ำกลั่น ฯลฯ 
        ข.วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  
(วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น  
เบำะรถ สำยพำน หัวเทียน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนรถ  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำง กันชนรถ สำยไฮดรอลิค ฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อ 
ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ 
ตำมปกติที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำม 
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น      
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        ก.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  
แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน 
เบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ  
น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติท่ีมีอำยุ 
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพ 
ไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น      
        ก.วัสดุคอมพิวเตอร์ (สิน้เปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก 
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Driver)  
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์, ตลับผลหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์,  
กระดำษต่อเนื่อง, สำยเคเบิล ฯลฯ  
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        ข.วัสดุคอมพิวเตอร์ (วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง  
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เช่น RAM คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมำส์ (Mouse) ฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์  
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ตอบรับ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ หรือค่ำเช่ำ 
ตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 65,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ค่ำจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสำร 40 ช่อง จ ำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บำท จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสำร 40 ช่อง จ ำนวน  
1 ตู้ๆ ละ 5,000บำท (รำคำตำมท้องตลำด) ไม่มีก ำหนดใน 
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.ช่องเก็บแฟ้มจ ำนวน 4 ชั้น  
 2.มีช่องเก็บเอกสำร จ ำนวน 40 ช่อง 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำ
สำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2564 หน้ำ 13 ล ำดับที่ 4 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    

ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน  
2 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บำท 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน 
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ  
19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
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    1.มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก  
(6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ  
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ี 
ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
    2.หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
    3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี 
หน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ ติดตั้งอยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถ 
ใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 
2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำร 
ใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
    4.มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ  
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
    5.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด  SATA หรือดีกว่ำ ขนำด 
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำด 
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 480 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
    6.มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
    7.มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
    8.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ  
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
    9.มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
    10.มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

      

  -ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
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-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่
เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 211 ล ำดับ
ที ่23 

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 473,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 355,320 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงำน 
ส่วนต ำบล 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2561  ประกำศ ก.จ.  
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับกำรก ำหนด 
หลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วน 
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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งบด าเนินงาน รวม 118,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 32,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนส่วนต ำบล  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ 
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำร 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
เงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ 
วิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วนัหยุดรำชกำร   
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่ 
จะได้รับ   
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับ 
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำ 
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
(รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ 
ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ด ำเนินกำรคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 
ภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
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-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร 
จ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  ดังนี้ 
1.ค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
2.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและให้หมำยควำมรวมถึง กำรประชุมรำชกำรทำงไกล 
ผ่ำนดำวเทียม  เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรใน 
กรณีท่ีมีกำรประชุมคำบเกี่ยวมื้ออำหำร ค่ำเช่ำห้องประชุม  
ค่ำใช่จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น เป็นต้น  กำรประชุมรำชกำรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยได้   
ต้องเป็นกำรประชุมที่เก่ียวข้องกับกำรภำรกิจขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำผลจำกกำร 
ประชุมไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ เพ่ือรับทรำบนโยบำยในกำรท ำงำน ประชุม 
ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่ำงๆ หรือซักซ้อมควำมเข้ำใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติต่ำงๆ รับทรำบและรับฟังปัญหำอุปสรรคหรือพิจำรณำ 
หำข้อยุติ ประสำนงำนหรือแก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่องร่วมกัน  
ดังนี้ 
2.1 กำรประชุมรำชกำรภำยในหน่วยงำนประจ ำเดือน 
2.2 กำรประชุมคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือ
คณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำย ระเบียบ หนังสือ
สั่งกำรกระทรวงมหำดไทย หรือค ำสั่งขอองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ 
นอกรำชอำณำจักร ได้แก่ ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก   
ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำน
ส ำหรับยำนพำหนะ  ค่ำระวำงรถบรรทุก  ค่ำจ้ำงคนหำบหำม  
และอ่ืนๆ ท ำนองเดียวกัน ค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด  
เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ประจ ำในรำชอำณำจักร  และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำย 
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำน
จ้ำง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้ 
เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ  
ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร  รวมถึงกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

      

    

ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำบริกำร
จอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ส ำหรับรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบด้วยรถรำชกำร 

จ ำนวน 1,000 บำท 

      

   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ 
สนำมบิน  ค่ำบริกำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร  
ส ำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบ 
ว่ำด้วยรถรำชกำร  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำโดย 
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วิธีกำรซื้อ  กำรยืม  กำรเช่ำ  หรือรับบริจำค หรือได้รับควำม 
ช่วยเหลือจำกรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
และ ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
งำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 

    
ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำย 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย 
ท ำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
เบิกจ่ำย ของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล  
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนำ ดูงำน  หรือไปติดต่อรำชกำร  
รวมถึงกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้ำรำชกำร 
และพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 39,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 39,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 39,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้ำนกำรจรำจร จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ด้ำนกำรจรำจร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 77  
ล ำดับที่ 5 
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โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงท้องถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทำงท้องถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
-พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550     
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 76  
ล ำดับที่ 2 

      

    
โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงท้องถนนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ 

จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรโครงกำรป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทำงท้องถนนในช่วยเทศกำลสงกรำนต์ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
-พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 76  
ล ำดับที่ 3 

      

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 56,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 56,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 56,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ 
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ 
ตำมปกติที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำม 
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
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        ก.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  
แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน 
เบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ  
น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่น ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุเครื่องแต่งกำย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุเครื่องแต่งกำย (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น เครื่องแบบ/ 
ชุดปฏิบัติงำน เสื้อ กำงเกง ผ้ำ เครื่องหมำยต่ำงๆ ถุงเท้ำ/ 
ถุงมือ รองเท้ำ เข็มขัด หมวก ผ้ำผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง  
เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน)  
ชุดประดำน้ ำ (ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกำยของ 
ผู้ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล/ศูนย์บริกำร ฯลฯ 
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        ข.วัสดุเครื่องแต่งกำย (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น วุฒิบัตร อป
พร. บัตรประจ ำ อปพร. เข็มเครื่องหมำย อปพร. ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำ 
วัสดุเครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติท่ีมีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น      
        ก.วัสดุเครื่องดับเพลิง (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วำล์วน้ ำ
ดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสำยส่งน้ ำ สำย
ดับเพลิง อุปกรณ์ 
ดับไฟป่ำ เช่น สำยฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) ฯลฯ 
        ข.วัสดุเครื่องดับเพลิง (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง ฯลฯ 
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-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,585,360 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,929,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,929,360 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,077,840 บำท 

      

  1.เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัดกองกำรศึกษำฯ (เป็นเงิน  
748,920 บำท) 
2. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (เป็นเงิน  
328,920 บำท ) 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ 
บ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2561 ประกำศ  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร 
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและ 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
-ตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน วิทยฐำนะ เงินประจ ำ 
ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรครู พ.ศ. 2558 
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เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 84,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล 
และข้ำรำชกำรครูในสังกัด กองกำรศึกษำฯ 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. 
2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 695,520 บำท 

      

  1. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป สังกัดกองกำรศึกษำฯ  
(เป็นเงิน 216,000 บำท) 
2 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ สังกัดกอง 
กำรศึกษำฯ (เป็นเงิน 479,520 บำท ) 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ 
บ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลเรื่อง  
มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่4) ลง
วันที่ 19 สิงหำคม 2558 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ 
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  1. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง 
ทั่วไป สังกัดกองกำรศึกษำฯ (เป็นเงิน 24,000 บำท) 
2. เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง 
ตำมภำรกิจ สังกัดกองกำรศึกษำฯ (เป็นเงิน 48,000 บำท) 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ  
บ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ 
มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง  
ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำน 
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง 
และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิม 
กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที2่) 

  
งบด าเนินงาน รวม 523,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 62,000 บำท 

      

  (1)เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ 
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำร 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที ่29 ธันวำคม 2559 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
ก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรำงวัลประจ ำปี 
(2)ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ 
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติให้ 
ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร 
สังกัดกองกำรศึกษำฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก      
ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง  
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน 
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน 
ต ำบลสังกัดกองกำรศึกษำฯ ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ 
พนักงำนส่วนท้องถิ่นฯ (เป็นเงิน 25,000 บำท) 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ส ำหรับข้ำรำชกำร 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกุ่ม (เป็นเงิน 5,000 บำท)   
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของ 
บุตร พ.ศ. 2562 
-ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน 
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยว 
กับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยว 
กับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2549 
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ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำ 
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  
(รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ 
ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ 
ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร 
จ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

        

 
      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร ได้แก่  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำเช่ำ 
ที่พัก ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลงหรือ
พลังงำนส ำหรับยำนพำหนะ  ค่ำระวำงรถบรรทุก  ค่ำจ้ำงคน 
หำบหำม และอ่ืนๆ ท ำนองเดียวกัน ค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขต 
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จังหวัด เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรประจ ำใน รำชอำณำจักรและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 
ต้องจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล  
และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรือ
อนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม 
สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำรรวมถึงกำรฝึกอบรมเพ่ือ 
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2558 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2561  

        

 
      

    

ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำบริกำร
จอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรส ำหรับรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบว่ำด้วยรถรำชกำร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ 
สนำมบิน ค่ำบริกำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร 
ส ำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบ 
ว่ำด้วยรถรำชกำร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำโดย 
วิธีกำรซื้อ กำรยืม กำรเช่ำ  หรือรับบริจำค หรือได้รับควำม 
ช่วยเหลือจำกรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำง 
ประเทศและ ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
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ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำย 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย 
ท ำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
เบิกจ่ำย ของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล  
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร 
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อ 
รำชกำร รวมถึงกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
โครงกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกร ศพด. จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกร 
ในสังกัดกองกำรศึกษำฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 
-พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้ำ 66 ล ำดับที่ 5 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ  
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำ 
ทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณี 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1.ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
2.ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้จ่ำยจำกวัสดุ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลแลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
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-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุส ำนักงำน (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น หนังสือ เครื่อง 
คิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บ 
กระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำ
ยำง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่อง 
ตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน, แผนที่ พระ
บรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อ 
ส ำนักงำนหรือหน่วยงำน หรือแผ่นป้ำยต่ำง ๆ ที่ใช้ใน 
ส ำนักงำน ฯลฯ  
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        ข.วัสดุส ำนักงำน (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก  
ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด  เทปกำว ลวดเย็บ 
กระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ้นท ์ 
เทป พี ว ีซี แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด  
คลิป ตัวเย็บกระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน แฟ้ม  
สมุดประวัติข้ำรำชกำร ธงชำติ ฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่ง 
ของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มี 
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สิ้นเปลือง)   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน 
สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ  
ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และ  
ชิ้นส่วนวิทย ุลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/   
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว(สิ้นเปลือง) 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ 
เช่น แปรงถูพ้ืน ไม้กวำด ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำดับกลิ่น 
แปรง ฯลฯ เป็นต้น  
        ข.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว(คงทน) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น
กะละมัง ถำด แก้วน้ ำ ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจกเงำ ถังขยะ 
แบบขำตั้ง ถังขยะแบบล้อลำก สำยยำงฉีดน้ ำ ถังน้ ำ ฯลฯ  
เป็นต้น  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุก่อสร้ำง (สิ้นเปลือง)    
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ทินเนอร์  
สี ปูนซีเมนต์ ทรำย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู  
แปรงทำสี ฯลฯ 
        ข.วัสดุก่อสร้ำง (คงทน) 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ 
ค้อน คีม จอบ เลื่อย โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำวตำกผ้ำ ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

        

 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติท่ีมีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

      

167



3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุคอมพิวเตอร์ (สิน้เปลือง)  
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash Drive)ตลับผงหมึกส ำหรับ 
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ  
        ข.วัสดุคอมพิวเตอร์ (วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด  
(Main Board) เมำส์ (Mouse) เครื่องกระจำยสัญญำณ  
(Hub) เรำเตอร์ (Router) ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ 
แบบเลเซอร์ กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 31,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกุ่ม  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์ ค่ำบริกำร
ไปรษณีย์ตอบรับ ค่ำดวงตำไปรษณีย์ หรือค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์  
ค่ำธรรมเนียม ฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 83,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 83,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    

ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รวมรำคำค่ำติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 24,000 บีทียู 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

จ ำนวน 42,500 บำท 

      

  -เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวม 
ค่ำติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1.ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 24,000 บีทียู 
2.รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง 
3.เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำด 
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
5.มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
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6.กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3)  
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพ่ือเป็นกำรประหยัด
พลังงำน ควรพิจำรณำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศท่ีมีค่ำ
ประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 
7.กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช ์1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน  
15 เมตร 
8.ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
 (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
 ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 บีทียู 4,000 บำท 
 ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บีทียู 5,500 บำท 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำ
สำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 

      

  ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  
พ.ศ. 2564 หน้ำ 15 ล ำดับที่ 5 
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ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก จ ำนวน 3 ตู้ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  -เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก มีแผ่นชั้นปรับระดับ 
3 ชิ้น จ ำนวน 3 ตู้ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์  
(รำคำตำมท้องตลำด) ไม่มีก ำหนดในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ (15,000บำท) 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำ 
ใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำ
สำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  
พ.ศ. 2564 หน้ำ 15 ล ำดับที่ 6 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 23,000 บำท 

      

  -เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
 1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CUP) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อย 
กว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณี 
ที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
 2. หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 6 MB 
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 3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
  1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลักที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำแยก 
จำกหน่วยควำมจ ำหลักขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำร
ใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
 4. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ  
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
 5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำด 
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
 6. มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
 7. มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
1 ช่อง 
 8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
 9. มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
 10.มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำม
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
 11.สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth   
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 

      

  -ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำ
สำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  
พ.ศ. 2564 หน้ำ 15 ล ำดับที่ 7 

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 
1 เครื่อง เพ่ือใช้เป็นเครื่องส ำรองไฟฟ้ำของคอมพิวเตอร์  
ของกองกำรศึกษำฯ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
 1. มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
 2. สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลพ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำ
สำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  
พ.ศ. 2564 หน้ำ 15 ล ำดับที่ 8 
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำอ ำเภอสองพ่ีน้อง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกุ่ม  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2563 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้ำ 91 ล ำดับที่ 8  

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,740,105 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,270,105 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 498,625 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกิจกรรมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดงำนและแข่งขัน 
กีฬำ พ.ศ. 2559  
-แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้ำ 92 ล ำดับที่ 10  

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 438,625 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวันของ 
นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลบ้ำนกุ่มมื้อละ 21 บำท/จ ำนวน 245 วัน (เป็นเงิน  
282,975 บำท ) 
2. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
บ้ำนกุ่ม (รำยหัว) ในอัตรำคนละ 1,700 บำทต่อปี (เป็น
เงิน 93,500 บำท) 
3. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ เพ่ือจ่ำยเป็น 
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-ค่ำหนังสือเรียน คนละ 200 บำท/ปี (เป็นเงิน 11,000 บำท) 
-ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน คนละ 200 บำท/ปี  
(เป็นเงิน 11,000 บำท) 
-ค่ำเครื่องแบบนักเรียน คนละ300บำท/ปี (เป็นเงิน  
16,500บำท) 
-ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 430 บำท/ปี (เป็นเงิน 23,650) บำท 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงิน
ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ 
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำน 
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล) 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้ำ 89  
ล ำดับที่ 3 

        

 
      

    
โครงกำรสำนสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนกุ่ม 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมโครงกำรสำนสัมพันธ์ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้ำนกุ่ม และเด็ก/เยำวชนที่อยู่ในพ้ืนที่ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดงำนและแข่งขัน 
กีฬำ พ.ศ. 2559 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 93  
ล ำดับที่ 12 
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ค่าวัสดุ รวม 771,480 บาท 

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 766,480 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น      
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ผงซักฟอก  
สบู่ น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูที่นอน  
ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน  
หัวดูดตะกอนสระว่ำยน้ ำ  วัสดุประกอบอำหำร อำหำร 
ส ำเร็จรูป และอำหำรเสริม (นม)ฯลฯ ดังนี้ 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียน ของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กฯ ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกุ่ม  
และส ำหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) ในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนกุ่ม ให้แก่ 
โรงเรียนวัดรำงบัวทอง/โรงเรียนวัดบำงสะแก/โรงเรียนวัด 
สว่ำงอำรมณ์ อัตรำ 7.37 บำท/จ ำนวน 260 วัน 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำร 
จ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562 
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  -ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0816.2/ 
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำน 
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล) 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  
        ก.วัสดุเครื่องดับเพลิง (สิ้นเปลือง)     
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดังเพลิง  
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด  
อบต.บ้ำนกุ่ม 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,470,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,470,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
พ้ืนที่ อบต.บ้ำนกุ่ม 

จ ำนวน 1,470,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ (คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน) อบต.บ้ำนกุ่ม ที่ขอรับกำร
อุดหนุน จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่  
โรงเรียนวัดรำงบัวทอง โรงเรียนวัดบำงสะแก และโรงเรียนวัด
สว่ำงอำรมณ์ (มื้อละ 21 บำท จ ำนวน 200 วัน) 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (4) หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนำยน 2559 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง 
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำน 
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล) 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้ำ 91 ข้อ 7 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 80,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรเรียนรู้ตำมธรรมน ำชีวิต จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเรียนรู้ตำมธรรมน ำชีวิต ส่งเสริม 
กำรเข้ำถึงพระพุทธศำสนำ ให้แก่ คณะผู้บริหำร พนักงำนส่วน 
ต ำบล พนักงำนจ้ำง และประชำชนทั่วไป ในเขตต ำบลบ้ำนกุ่ม 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดงำนและ 
แข่งขันกีฬำ พ.ศ. 2559 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 96  
ล ำดับที่ 18 

      

    
โครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
ให้แก่เด็กและเยำวชน ในเขตต ำบลบ้ำนกุ่ม 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดงำนและแข่งขัน 
กีฬำ พ.ศ. 2559 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 95  
ล ำดับที่ 17 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 773,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 435,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 435,600 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 393,600 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล ในสังกัดกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
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-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ  
บ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2561  ประกำศ  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร 
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 338,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  (1)เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ 
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำร 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
(2)ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำม 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และบริหำรพัสดุภำครัฐ 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติ 
งำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลตำมสิทธิที่ 
จะได้รับ   
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับ 
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน 
ต ำบลตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ   
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของ 
บุตร พ.ศ. 2562 
-ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยว 
กับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 188,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 138,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน  
(ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่อง
กับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุกระจำยเสียง 
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนิน 
กำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร ได้แก่ ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่พัก   
ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลงหรือพลังงำน
ส ำหรับยำนพำหนะ  ค่ำระวำงรถบรรทุก  ค่ำจ้ำงคนหำบหำม  
และอ่ืนๆ ท ำนองเดียวกัน ค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด  
เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ประจ ำในรำชอำณำจักร  และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยใน 
กำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไป
รำชกำรเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน   
หรือไปติดต่อรำชกำร  รวมถึงกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
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ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำบริกำร
จอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ส ำหรับรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบว่ำด้วยรถรำชกำร 

จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ 
สนำมบิน  ค่ำบริกำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร  
ส ำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบ 
ว่ำด้วยรถรำชกำร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำโดยวิธี 
กำรซื้อ  กำรยืม  กำรเช่ำ  หรือรับบริจำค หรือได้รับควำม 
ช่วยเหลือจำกรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
และ ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 

      

    
ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำย 

จ ำนวน 13,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย 
ท ำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
เบิกจ่ำย ของพนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร 
รวมถึงกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำร 
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ  
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำ 
ทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณี 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1.ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
2.ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้จ่ำยจำกวัสดุ 
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-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช่จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะอัน
สั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น      
        ก.วัสดุส ำนักงำน (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น หนังสือ เครื่อง 
คิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษ
ขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง  
ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดำษ เครือ่งเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน,แผนที่ พระบรม
ฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือ 
หน่วยงำน หรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ ที่ใช้ในส ำนักงำน ฯลฯ 
 
 
  

      

185



         ข.วัสดุส ำนักงำน (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก  
ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด  เทปกำว ลวดเย็บ 
กระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ้นท ์ 
เทป พี ว ีซี แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป  
ตัวเย็บกระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน แฟ้ม สมุดประวัติ
ข้ำรำชกำร ธงชำต ิฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น หม้อ  
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถำด แก้วน้ ำ  
จำนรอง ถ้วยชำม ช้อนส้อม กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ที่นอน  
กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด เครื่องบดอำหำร ฯลฯ 
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        ข.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ผงซักฟอก  
สบู่ น้ ำยำดับกลิ่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำปูที่นอน  
ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ น้ ำจืดที่ซื้อจำกเอกชน  
หัวดูดตะกอนสระว่ำยน้ ำ อำหำรเสริม (นม) วัสดุประกอบ 
อำหำร อำหำรส ำเร็จรูป ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ 
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ 
ตำมปกติที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำม 
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  
แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน 
เบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ 
น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 586,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 586,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 144,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนที่เสียไปให้แก่อำสำสมัคร
บริบำลท้องถิ่น หรือค่ำใช้จ่ำยในลักษณะเดียวกันกับค่ำ 
ตอบแทนหรือค่ำป่วยกำรให้กับผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น 
ประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกุ่ม 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิกจ่ำย  
พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/
ว 3811 ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2562  เรื่อง   ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิกจ่ำย พ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/
ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2562  เรื่อง กำรก ำหนดหลักสูตร 
ที่เก่ียวกับกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงในระยะยำวและ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข อัตรำค่ำตอบแทนและกำรจ่ำยค่ำ 
ตอบแทนของอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 382,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำง ๆ จ ำนวน 4,500 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจข้อมูลสัตว์และข้ึน 
ทะเบียนสัตว์ในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนกุ่มตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน
ของ ศำสตรำจำรย์ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ฯ  
อัตรำตัวละ 6 บำท/ปี โดยแบ่งกำรส ำรวจปีละ 2 ครั้ง 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร 
จ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

        

 
      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรก ำจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย เพ่ือควบคุมมลพิษที่มีผลต่อ 
สุขภำพของประชำชน 
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-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ 
ว 627 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2561 เรื่อง กำรขับเคลื่อนนโยบำย 
กำรรวมกลุ่มพ้ืนที่ในกำรจัดกำรมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 113  
ล ำดับที่ 23 

    
โครงกำรจัดตั้งโรงพยำบำลสนำม ส ำหรับประชำชนต ำบลบ้ำนกุ่ม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดตั้งโรงพยำบำล 
สนำม ส ำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2564 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2563 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3  
พ.ศ. 2564 หน้ำ 7 ล ำดับที่ 1 

      

    
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคลื่อน “โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข” ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำม 
เหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพ้ืนที่ 
***เหตุที่ตั้งไว้ในหมวดนี้ เนื่องจำกเป็นกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง***  
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 1504 ลง
วันที่ 22 พฤษภำคม 2563 เรื่อง กำรจัดสรร 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งบเงิน 
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 114  
ล ำดับที่ 26 
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โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะและกำรน ำวัสดุเหลือใช้น ำกลับ 
มำใช้ใหม่ (3R) 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรรณรงค์ 
กำรคัดแยกขยะ และกำรน ำวัสดุเหลือใช้น ำกลับมำใช้ใหม่  
(3 R) ตำมนโยบำยรัฐบำล 
-ตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2560 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 184  
ล ำดับที่ 3 

      

    
โครงกำรรณรงค์และป้องกันโรคระบำดตำมฤดูกำล จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม "โครงกำรรณรงค์ 
และป้องกันโรคระบำดตำมฤดูกำล" เช่น โรคไข้เลือดออก  
โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน โรคฉ่ีหนู โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตำแดง  
และโรคอื่นๆ 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที่ 31 มิถุนำยน 2561  
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 111  
ล ำดับที่ 18 

      

    
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำตลำดให้มีมำตรฐำน สะอำด ปลอดภัย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำ 
ตลำดให้มีมำตรฐำน สะอำด ปลอดภัย ตำมแนวทำงขับเคลื่อน 
ตลำดประชำรัฐ 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ 
ว 306 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2561 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 113  
ล ำดับที่ 24 

      

    
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 22,500 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร “โครงกำรสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ” ตำมพระปณิธำน
ของ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอวลัยลักษณ์อัครรำช
กุมำรี เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในกำร
ฉีดวัคซีน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่ต ำบล
บ้ำนกุ่ม 
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-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 112 ล ำดับ
ที ่19 

    
โครงกำรอบรมอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมให้กับประชำชนในพ้ืนที่ 
ของตน เพ่ือเป็นอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นหรือกำรอบรม 
ให้ควำมรู้เพิ่มเติมแก่อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 3057 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย  
พ.ศ. 2562 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่3 พ.ศ. 2564 หน้ำ 8 ล ำดับที่ 2 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ รำยจ่ำยเพื่อ 
ให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร 
หรือตำมปกติท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำม
รวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น  
ชุดเครื่องมือผ่ำตัด ที่วำงกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้ำหลอม  
หูฟัง (Stethoscope) เปลหำมคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัด 
น้ ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยำศำสตร์  
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ  
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        ข.วัสดุวิทยำศำสตร์หรอืกำรแพทย์ (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น  
ส ำลี และผ้ำพันแผล ยำและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ำยำต่ำงๆ เลือด สำยยำง  
ลูกยำง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมแก้ว ถุงมือ กระดำษกรอง  
จุกต่ำงๆ สัตว์เลี้ยง เพ่ือกำรทดลองวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 
หลอดเอกซเรย์ ทรำยอะเบท น้ ำยำพ่นหมอกควันก ำจัดยุง 
คลอรีน สำรส้ม หน้ำกำกอนำมัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง) ฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุเครื่องแต่งกำย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   
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        ก.วัสดุเครื่องแต่งกำย (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น เครื่องแบบ/ 
ชุดปฏิบัติงำน เสื้อ กำงเกง ผ้ำ เครื่องหมำยต่ำงๆ ถุงเท้ำ/ 
ถุงมือ รองเท้ำ เข็มขัด หมวก ผ้ำผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง  
เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน)  
ชุดประดำน้ ำ (ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกำยของ 
ผู้ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล/ศูนย์บริกำร ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุคอมพิวเตอร์ (วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง     
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip)
เช่น RAM คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)  
เมำส์ (Mouse) ฯลฯ 
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-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะอัน
สั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่งค่ำ
ภำษ ีค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น      
        ก.วัสดุก่อสร้ำง (คงทน) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม  
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำนมือ โถส้วม  
อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ 
        ข.วัสดุก่อสร้ำง (สิ้นเปลือง) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์  
สี ปูนซีเมนต์ ทรำย ยำงมะตอยส ำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว ฯลฯ 
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        ค.วัสดุก่อสร้ำง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่  
ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ  ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 400,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 360,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของ 
กิจกำรระบบประปำหมู่บ้ำน ที่อยู่ในควำมดูแลของ อบต. 
บ้ำนกุ่ม ที่เสื่อมสภำพหรือช ำรุดเสียหำยจำกกำรใช้เพ่ือให้ 
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ังค่ำสิ่งของ 
และค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
2.ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้จ่ำยจำกค่ำวัสดุ 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่ 
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไป 
ในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น              
        ก.วัสดุก่อสร้ำง (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม  
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ  
เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำนมือ โถส้วม  
อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ หน้ำกำกใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิง 
ตะปู นั่งร้ำน ฯลฯ 
        ข.วัสดุก่อสร้ำง (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์  
สี ปูนซีเมนต์ ทรำย ยำงมะตอยส ำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูน
ขำว แผ่นดินเหนียวสังเครำะห์ ฯลฯ 
         ค.วัสดุก่อสร้ำง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ 
ประปำ ท่อต่ำงๆ ท่อน้ ำบำล ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของกิจกำรระบบประปำหมู่บ้ำน 
ที่อยู่ในควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกุ่ม 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  
งบลงทุน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ของกิจกำรระบบประปำหมู่บ้ำนที่อยู่ในควำมดูแลของ อบต. 
บ้ำนกุ่ม 
-ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรประชำคมต ำบล จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประชำคมต ำบลเพ่ือจัดท ำ
แผนพัฒนำฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ รำยละเอียด
ตำมโครงกำรฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2563 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 2 ล ำดับที่ 2 
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โครงกำรประชำคมหมู่บ้ำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ รำยละเอียด 
ตำมโครงกำรฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2563 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2564 หน้ำที่ 1 ล ำดับที่ 1 

      

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 184,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 184,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 184,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรคนดีศรีสุพรรณ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรคนดีศรีสุพรรณ 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับผู้ว่ำงงำนและประชำชนทั่วไปในเขต
พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนกุ่ม 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับผู้ว่ำงงำน  
และประชำชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนกุ่ม 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 118  
ล ำดับที่ 4 
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ จ ำนวน 45,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
-ตำมหนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.7/ว 6768  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 85  
ล ำดับที่ 7 

      

    
โครงกำรพัฒนำบทบำทสตรี จ ำนวน 4,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำบทบำทสตรี 
-ตำมระเบียบกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว พ.ศ. 2560 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 83  
ล ำดับที่ 3 

      

    
โครงกำรสำยใยรักครอบครัวอบอุ่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสำยใยรักครอบครัวอบอุ่น 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 84  
ล ำดับที่ 5 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันระหว่ำง อปท. จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดงำนและแข่งขัน 
กีฬำ พ.ศ. 2559  
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้ำ 99  
ล ำดับที่ 1 
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โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยของ
บุคลำกรในสังกัด อบต.บ้ำนกุ่ม  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดงำนและแข่งขัน 
กีฬำ พ.ศ. 2559  
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2651 - 2565) หน้ำ 99  
ล ำดับที่ 2 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุกีฬำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุกีฬำ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น      
       ก.วัสดุกีฬำ (คงทน) 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุกีฬำ เช่น ห่วงยำง  
ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน เชอืกกระโดด ห่วงบำสเกตบอล  
ลูกเปตอง ฯลฯ  
        ข.วัสดุกีฬำ (สิ้นเปลือง) 
-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุกีฬำ เช่น ตำข่ำยกีฬำ 
เช่น ตำข่ำยตะกร้อ วอลเลย์บอล ลูกปิงปอง ลูกแบตมินตัน 
ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณีวันลอยกระทง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณีวัน 
ลอยกระทงเพ่ือปลูกฝังและสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทย  
ให้แก่เด็กและเยำวชนในเขตต ำบลบ้ำนกุ่ม  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดงำนและแข่งขัน 
กีฬำพ.ศ. 2559  
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 100  
ล ำดับที่ 4 

      

    
โครงกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณีวันสงกรำนต์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณี 
วันสงกรำนต์ ให้แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนในต ำบลบ้ำนกุ่ม  
เพ่ือปลูกฝังและสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่
ตลอดไป 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดงำนและแข่งขัน 
กีฬำ พ.ศ. 2559  
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 100  
ล ำดับที่ 5 

      

    
โครงกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณีแห่เทียนวันเข้ำพรรษำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณีแห่เทียน  
วันเข้ำพรรษำ แก่เด็ก เยำวชน และประชำชน ต ำบลบ้ำนกุ่ม  
เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ 
ตลอดไป  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดงำนและแข่งขัน 
กีฬำ พ.ศ. 2559  
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 101  
ล ำดับที่ 8 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,098,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,230,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,230,600 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,068,600 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ 
พนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองช่ำง 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ  
บ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2561 
ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป 
เกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบล  
สังกัดกองช่ำง 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง  
พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 108,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ  
บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล 
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2558 
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-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ 
มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง  
ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป 
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว ให้แก่ พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ  
-ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ  
บ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว 
(ฉบับที่2)  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 737,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  (1)เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว  
859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำร 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
เงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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-ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2559 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
ก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
(2)ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำม 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
มำก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงรถบรรทุก ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง
วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 
ภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ ค่ำจ้ำงออกแบบ ค่ำรับรองแบบ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร 
จ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรส ำรวจและออกแบบ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงในกำรด ำเนินกำรส ำรวจหรือออกแบบต่ำงๆ  
เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล 
-ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร 

จ ำนวน 8,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร ได้แก่  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำเช่ำ 
ที่พัก ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลงหรือ
พลังงำนส ำหรับยำนพำหนะค่ำระวำงรถบรรทุก  ค่ำจ้ำงคน 
หำบหำม และอ่ืนๆ ท ำนองเดียวกัน ค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขต
จังหวัด เงินชดเชย ค่ำขนย้ำยสิ่งของส่วนตัวในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรประจ ำในรำชอำณำจักร  และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น 
ต้องจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล   
และพนักงำนจ้ำง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรือ
อนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม   
สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร รวมถึงกำรฝึกอบรม 
เพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้ำรำชกำรและพนักงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2558 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2559  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

        

 
      

    

ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำบริกำร
จอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร ส ำหรับรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบว่ำด้วยรถรำชกำร 

จ ำนวน 2,000 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ 
สนำมบิน ค่ำบริกำรจอดรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำร  
ส ำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบ 
ว่ำด้วยรถรำชกำร  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำโดย 
วิธีกำรซื้อ  กำรยืม กำรเช่ำ  หรือรับบริจำค หรือได้รับควำม 
ช่วยเหลือจำกรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
และ ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 

      

    
ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำย 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย
ท ำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
เบิกจ่ำย ของพนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง หรือบุคคล  
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญำตหรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำร 
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ 
รำชกำร  รวมถึงกำรฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 
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ข้ำรำชกำรและพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ  
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำท้ัง 
ค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย ส่วนกรณีท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1.ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนของบุคคลภำยนอกให้จ่ำยจำกค่ำใช้สอย 
2.ค่ำสิ่งของที่ซื้อมำใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
ให้จ่ำยจำกวัสดุ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุส ำนักงำน รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   
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        ก.วัสดุส ำนักงำน (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น หนังสือ เครื่อง 
คิดเลขขนำดเล็ก เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บ 
กระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้ำอ้ีพลำสติก        
ตรำยำง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวำงเอกสำร เครื่องตัดโฟม  
เครื่องตัดกระดำษ เครื่องเย็บกระดำษ กุญแจ ภำพเขียน, 
แผนที่ พระบรมฉำยำลักษณ์ แผงปิดประกำศ แผ่นป้ำยชื่อ 
ส ำนักงำนหรือหน่วยงำน หรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ ที่ใช้ใน 
ส ำนักงำน ฯลฯ  
        ข.วัสดุส ำนักงำน (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก  
ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ น้ ำยำลบค ำผิด  เทปกำว ลวดเย็บ 
กระดำษ กำว สมุด ซองเอกสำร ตลับผงหมึก น้ ำหมึกปริ้นท ์ 
เทป พี ว ีซี แบบใส น้ ำยำลบกระดำษไข ไม้บรรทัด คลิป  
ตัวเย็บกระดำษ เข็มหมุด กระดำษคำร์บอน แฟ้ม สมุดประวัติ  
ข้ำรำชกำร ธงชำต ิฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 

      
  กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง 
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   
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        ก.วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน  
ขำตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ำ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ เครื่อง 
วัดแรงดันไฟฟ้ำ มำตรส ำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ำ เครื่องประจุ
ไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญำณ  
ฯลฯ 
        ข.วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ (สิ้นเปลือง)   
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน 
สำยไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ำ  
ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ หลอดวิทยุทรำนซิตเตอร์และชิ้นส่วน 
วิทยุ ลูกถ้วยสำยอำกำศ รีซีสเตอร์ ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   
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        ก.วัสดุก่อสร้ำง (คงทน) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม  
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ  
เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำนมือ โถส้วม  
อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ หน้ำกำกใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู  
นั่งร้ำน ฯลฯ 
        ข.วัสดุก่อสร้ำง (สิ้นเปลือง) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง เช่น น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์  
สี ปูนซีเมนต์ ทรำย ยำงมะตอยส ำเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทำสี ปูนขำว 
แผ่นดินเหนียวสังเครำะห์ ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น           
        ก.วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (สิ้นเปลือง) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น  
ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก น็อตและสกรู สำยไมล์ เพลำ  
ฟิลม์กรองแสง น้ ำกลั่น ฯลฯ 
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        ข.วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
และอะไหล่)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น  
เบำะรถ สำยพำน หวัเทียน ไฟหน้ำ ไฟเบรก อำนรถ  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้ำง กันชนรถ สำยไฮดรอลิค ฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รำยจ่ำยเพื่อให้ได้ 
มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำม 
ปกติท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ 
เปลี่ยนสภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึง 
รำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   
        ก.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  
แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน 
เบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ  
น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่น ฯลฯ  
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-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ 
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภำพไปในระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำย 
ดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น   
        ก.วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น  
ขำตั้งกล้อง ขำตั้งภำพเขียน กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม 
ภำพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป 
ป้ำยไฟแจ้งเตือนแบบล้อลำก ป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
        ข.วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น พู่กัน  
สี กระดำษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์มสไลด์  
แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) 
รูปสีหรือชำวด ำที่ได้จำกกำรล้ำง อัดขยำย ภำพถ่ำย
ดำวเทียม เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติท่ีมีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น           
ก.วัสดุคอมพิวเตอร์ (สิ้นเปลือง)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก 
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Driver)  
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์, ตลับผลหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
, กระดำษต่อเนื่อง, สำยเคเบิล ฯลฯ  
 ข.วัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main  
Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM  
คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมำส์ (Mouse) ฯลฯ  
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุอ่ืนๆ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
        ก.วัสดุอื่น (คงทน)  
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออ่ืนๆ เช่น มิเตอร์น้ ำ-ไฟฟ้ำ สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววำล์วเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

        

 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์ ค่ำ 
บริกำรไปรษณีย์ตอบรับ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ หรือค่ำเช่ำ 
ตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
งบลงทุน รวม 130,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 110,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้ จ ำนวน 5,900 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้ (ตำมบัญชี 
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
        1.มีมือจับชนิดบิด 
        2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
        3.คุณสมบัติตำมมำตรฐำน 
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  
พ.ศ. 2564 หน้ำ 15 ล ำดับที่ 9 
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ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    
เพ่ือจัดซื้อรถสำมล้ออเนกประสงค์ ขนำดไม่เกิน 150 ซีซี จ ำนวน  
1 คัน 

จ ำนวน 85,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อรถสำมล้ออเนกประสงค์ ขนำดไม่เกิน 150  
ซีซี จ ำนวน 1 คัน (รำคำตำมท้องตลำด) ไม่มีก ำหนดในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร 
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2564 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 6 

      

   
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง       

    
เพ่ือจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 แอมป์ จ ำนวน 1 ตัว จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 แอมป์  
จ ำนวน 1 ตัว (รำคำตำมท้องตลำด) ไม่มีก ำหนดในบัญชี 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2564 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 7 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท 

   
ค่ำชดเชยผลอำสิน       

    

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เช่น เงินชดเชยค่ำ
งำนก่อสร้ำง (ค่ำ K) ค่ำเวนคืนที่ดิน ค่ำชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฯลฯ 
เป็นต้น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2562 
-ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 
ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2532 
-ตำมหนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุดที่ นร 0408/ว 85  
ลงวันที่ 13 กรกฎำคม 2541 
-ตำมหนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที ่นร 0407/ว 150  
ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2544 
-ตำมคู่มือกำรตรวจสอบเงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง (ค่ำ K) มต ิ
คณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ส ำนักมำตรฐำน 
งบประมำณ ส ำนักงบประมำณ กุมภำพันธ์ 2555 
-ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
บริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 110  
ลงวันที่ 5  มีนำคม 2561 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0808.2/ว 643 ลงวันที่ 8 มีนำคม 2562 
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งานก่อสร้าง รวม 3,471,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 3,471,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,471,000 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทำงหลวงท้องถิ่น 
สพ.ถ.80-025 ซอยบ้ำนโพธิ์ 4 หมู่ที่ 3 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 
0+230 

จ ำนวน 489,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 230 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 690 ตำรำงเมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
ที ่อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 
พ.ศ. 2564 หน้ำ 13 ล ำดับที่ 12 

      

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทำงหลวงท้องถิ่น 
สพ.ถ.80-025 ซอยบ้ำนโพธิ์ 4 หมู่ที่ 3 กม.ที่ 0+230 - กม.ที่ 
0+450 

จ ำนวน 469,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 220 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 660 ตำรำงเมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
ที ่อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 
พ.ศ. 2564 หน้ำ 13 ล ำดับที่ 13 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกบริเวณบ้ำนนำยสนั่น 
น้อยเลิศ ถึงบริเวณบ้ำนนำงล ำไย ใจยั่งยืน หมู่ที่ 1 

จ ำนวน 106,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 50 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 150 ตำรำงเมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
ที ่อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 
พ.ศ. 2564 หน้ำ 8 ล ำดับที่ 2 
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ 
ท่อลอด คสล.คลองบ้ำนกุ่มเหนือ หมู่ที่ 2 

จ ำนวน 66,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 28 เมตร หนำ 0.05 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 112 ตำรำงเมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
ที ่อบต.ก ำหนด) 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 
พ.ศ. 2564 หน้ำ 12 ล ำดับที่ 11 

      

    

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทำงหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-002 สำยบ้ำนรำงบัวทอง - บ้ำนสว่ำงอำรมณ์ 
กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+087 หมู่ที่ 2 

จ ำนวน 254,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ระยะทำง 87 เมตร หนำ 0.05 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 435 ตำรำงเมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
ที ่อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 
พ.ศ. 2564 หน้ำ 12 ล ำดับที่ 10 

      

   
ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       

    

โครงกำรซ่อมแซมถนน โดยกำรลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำก
บริเวณโบสถ์วัดบำงสะแก ถึงบริเวณบ้ำนนำงเสนำะ อ ำมโพชร  
หมู่ที่ 1 

จ ำนวน 13,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 140 เมตร ปริมำตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่ำ 29 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
ที ่อบต.ก ำหนด) 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 126  
ล ำดับที่ 12 
 
 
 
 

      

220



    

โครงกำรซ่อมแซมถนน โดยกำรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย รหัส
ทำงหลวง สถ.ถ.80-004 สำยคันคลองวัดอำน - รำงทอง (ฝั่งใต)้ 
หมู่ที่ 4 - 6 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 2+785 

จ ำนวน 281,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 2,785 เมตร ปริมำตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 585 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำม 
แบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 11 ล ำดับที่ 2 

      

    

โครงกำรซ่อมแซมถนน โดยกำรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแยกจำก
ถนน คสล. วัดสว่ำงอำรมณ์ ถึงบริเวณบ้ำนนำยจงกล มุสิจะ  
หมู่ที่ 6 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 250 เมตร ปริมำตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่ำ 52 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
ที ่อบต.ก ำหนด) 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 168 
ล ำดับที่ 131 

      

    

โครงกำรซ่อมแซมถนน โดยกำรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสำยคัน
คลองทองพันชั่ง (ฝั่งเหนือ) จำกบริเวณท่ีนำ นำยเจิม   มุสิจะ  
หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณที่นำนำยทิม  ใจทัศน์กุล หมู่ที่ 6 

จ ำนวน 141,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 1,400 เมตร ปริมำตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 294 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำม 
แบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 168 
ล ำดับที่ 129 
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โครงกำรซ่อมแซมถนนโดยกำรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สำยคัน
คลองทำงหลวง 1 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 1+300 

จ ำนวน 131,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 1,300 เมตร ปริมำตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 273 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำม 
แบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 12 ล ำดับที่ 3 

      

    

โครงกำรซ่อมแซมถนนโดยกำรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สำยคัน
คลองบ้ำนกุ่มใต้ (ฝั่งเหนือ) จำกบริเวณบ้ำนนำยชำญ คล้ำยสุบรรณ 
ถึงบริเวณที่นำนำยไพฑูรย์ ชูก้ำน หมู่ที่ 6 

จ ำนวน 101,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 1,000 เมตร ปริมำตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 210 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำม 
แบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 
พ.ศ. 2564 หน้ำ 11 ล ำดับที่ 7 

      

    

โครงกำรซ่อมแซมถนนโดยกำรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สำยคัน
คลองวัดอำน - รำงทอง (ฝั่งเหนือ) จำกบริเวณท่อลอด คสล.บ้ำน
นำงส ำลี คงชำตรี หมู่ที่ 6 ถึงบริเวณที่นำนำยสมำน ท้วมทวยหำญ 
หมู่ที่ 4 

จ ำนวน 131,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 1,300 เมตร ปริมำตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 273 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำม 
แบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 
พ.ศ. 2564 หน้ำ 11 ล ำดับที่ 9 
 

      

222



    

โครงกำรซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสำยคันคลอง
พัฒนำ (ฝั่งตะวันออก) จำกบริเวณบ้ำนนำงชลำวัลย์ ชูก้ำน ถึง
บริเวณท่ีนำนำงสำวจ ำเนียร กล่ ำฮุ้ย หมู่ที่ 6 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 2.50 เมตร ระยะทำง 600 เมตร ปริมำตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 105 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำม 
แบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด) 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 
พ.ศ. 2564 หน้ำ 11 ล ำดับที่ 8 

      

    

โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุก รหัสทำงหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-
006 สำยคันคลองทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 3+290 

จ ำนวน 332,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 3,290 เมตร ปริมำตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 690 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำม 
แบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 8 ล ำดับที่ 5  

      

    
โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุกคันคลองรำงยำยคู หมู่ที่ 1 จ ำนวน 69,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 690 เมตร ปริมำตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่ำ 145 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ 
อบต.ก ำหนด) 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 
พ.ศ. 2564 หน้ำ 8 ล ำดับที่ 4 
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โครงกำรซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสำยคันคลองชลประทำน 1  
หมู่ที่ 1 

จ ำนวน 58,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 580 เมตร ปริมำตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 122 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำม 
แบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด) 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้ำ 9 ล ำดับที่ 8 

      

    
โครงกำรปรับปรุงขยำยถนนดินลงลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย แยกจำก
ถนนสำยสวนนก ถึงบริเวณบ้ำนนำงอุบล  เอ่ียมสะอำด หมู่ที่ 1 

จ ำนวน 115,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ฐำนกว้ำงเฉลี่ย 6.40 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.70 เมตร ระยะทำง 145 เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
ที ่อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 124 
ล ำดับที่ 7 

      

    

โครงกำรปรับปรุงเสริมถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสำยคัน
คลองล ำลำดหญ้ำแพรก (ฝั่งตะวันออก)  จำกบริเวณท่ีนำนำยเจียม 
ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณที่นำนำยพิเชษฐ์ เชื้อรำมัญ  หมู่ที่ 6 

จ ำนวน 368,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ฐำนกว้ำงเฉลี่ย 6.50 เมตร สูงเฉลี่ย 
1.70 เมตร ระยะทำง 450 เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
ที ่อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 163 
ล ำดับที่ 115 
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โครงกำรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนคันคลองทำงหลวง 1 (ฝั่ง
เหนือ) จำกบริเวณที่นำนำยสุเทพ  สงกระสำร ถึงบริเวณคันคลอง
รำงทอง หมู่ที่ 6 

จ ำนวน 272,000 บำท 

      

  ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง 2,700 เมตร ปริมำตร 
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 567 ลูกบำศก์เมตร (รำยละเอียดตำม 
แบบแปลนที่ อบต.ก ำหนด) พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ 
โครงกำร 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 156 
ล ำดับที่ 95 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 96,300 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุกำรเกษตร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติที่มีอำยุกำร 
ใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปใน 
ระยะอันสั้น และให้หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยดังต่อไปนี้ 
1.รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 
ปรับปรุงวัสดุ 
2.รำยจ่ำยเพื่อจัดหำสิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
ทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.รวมถึงรำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น           
        ก.วัสดุกำรเกษตร (คงทน) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เช่น เคียว  
สปริงเกลอร์(Sprinkler) จอบหมุน จำนพรวน ผำนไถ
กระทะ ครำดซี่พรวนดินระหว่ำงแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรง
ร่อนเบนโธส อวน (ส ำเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
        ข.วัสดุกำรเกษตร (สิ้นเปลือง) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เช่น ปุ๋ย ยำป้องกันและ
ก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำรสัตว์ พืชและสัตว์พันธุ์ สัตว์ปีก 
และสัตว์น้ ำ น้ ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์ในกำร
ขยำยพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้ำใบ หรือผ้ำพลำสติก 
หน้ำกำก ฯลฯ 
        ค.วัสดุกำรเกษตร (อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เช่น หัวกะโหลก 
ดูดน้ ำ ฯลฯ 
-ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำร
จ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

 
      

  
งบลงทุน รวม 26,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 26,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์กำรเกษตร       

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องพ่นยำ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพ้ืน ขนำด 
3.5 แรงม้ำ จ ำนวน 1 เครื่อง 

จ ำนวน 16,800 บำท 

      

  -เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพ่นยำ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิด 
ตั้งพ้ืน ขนำด 3.5 แรงม้ำ จ ำนวน 1 เครื่อง รำยละเอียดตำม 
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ของส ำนักงบประมำณ
รำยละเอียด ดังนี้ 
1.เป็นเครื่องพ่นยำชนิดตั้งพ้ืน 
2.เครื่องยนต์เบนซิน 
3.ขนำดเครื่องยนต์ที่ก ำหนดเป็น 
ขนำดแรงม้ำขั้นต่ ำ 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2563 หน้ำ 15 ล ำดับที่ 3 

      

   
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

    
ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน 9,500 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จ ำนวน 
1 เครื่อง รำยละเอียดตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของ 
ส ำนักงบประมำณ รำยละเอียด ดังนี้ 
1.เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย 
2.เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ 
3.ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี 
4.พร้อมใบมดี 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 210  
ล ำดับที่ 18 
 
 
 

      

227



 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 140,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแม่น้ ำและล ำคลองภำยใน
ต ำบล 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแม่น้ ำ 
และล ำคลองภำยในต ำบล 
-ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 187  
ล ำดับที่ 1 

      

    
โครงกำรขับเคลื่อนพัฒนำเมืองสีเขียว จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนพัฒนำเมืองสีเขียว 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0810.2/ว 3539  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำ 188  
ล ำดับที่ 6 

      

    
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม 
รำชกุมำรี 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/
ว 3899 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2561 
-ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1  
พ.ศ. 2563 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 1 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 930,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 7,000

เงินสํารองจาย 804,595

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

354,900

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

175,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

64,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

515,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,200

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:46:10 หน้า : 1/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,200,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 930,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 7,000

เงินสํารองจาย 804,595

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

354,900

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

175,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

64,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

515,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,200

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:46:10 หน้า : 2/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,200

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,983,120 1,077,840 393,600

เงินประจําตําแหนง 210,000 84,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 474,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,352,160 695,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

57,060 72,000

เงินอื่น ๆ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

432,000 62,000 164,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

47,000 5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:46:10 หน้า : 3/40

231



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,200

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,068,600 7,523,160

เงินประจําตําแหนง 42,000 378,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 474,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 2,155,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 141,060

เงินอื่น ๆ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 858,000

คาเบี้ยประชุม 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 72,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:46:10 หน้า : 4/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 372,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

120,000 30,000 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 380,000 120,000 138,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหาย คา
ใช้จายเกี่ยวกับคาสิน
ไหมทดแทน

3,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

110,000 50,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:46:10 หน้า : 5/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 432,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

175,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 938,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ

10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหาย คา
ใช้จายเกี่ยวกับคาสิน
ไหมทดแทน

3,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

8,000 173,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:46:10 หน้า : 6/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  คาบริการ
จอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ 
สําหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นตามระเบียบวาด้วย
รถราชการ

2,000 2,000

คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาบริการจอด
รถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับ
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตามระเบียบด้วยรถ
ราชการ

1,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:46:10 หน้า : 7/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  คาบริการ
จอดรถในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ 
สําหรับรถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นตามระเบียบวาด้วย
รถราชการ

2,000 6,000

คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาบริการจอด
รถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับ
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตามระเบียบด้วยรถ
ราชการ

1,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:46:10 หน้า : 8/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาบริการจอด
รถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับ
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตามระเบียบวาด้วยรถ
ราชการ

2,000

คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

83,000 40,000 13,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

300,000

โครงการฝึกอบรม
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง

40,000

โครงการสงเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย

5,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
บุคลากร อบต.

10,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:46:10 หน้า : 9/40
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาบริการจอด
รถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับ
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตามระเบียบวาด้วยรถ
ราชการ

2,000

คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

10,000 146,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

300,000

โครงการฝึกอบรม
กรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง

40,000

โครงการสงเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย

5,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
บุคลากร อบต.

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
พัฒนาบุคลากร อบต
.บ้านกุม

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 230,000 20,000 30,000 100,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ด้านการจราจร

25,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

7,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในชวงเทศกาล
สงกรานต์

7,000

คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาบริการจอด
รถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการสําหรับ
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตามระเบียบวาด้วยรถ
ราชการ

5,000

โครงการเรียนรู้ตาม
ธรรมนําชีวิต

50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000

วันที่พิมพ์ : 14/9/2564  13:46:10 หน้า : 11/40

239



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
พัฒนาบุคลากร อบต
.บ้านกุม

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 400,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ด้านการจราจร

25,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในชวงเทศกาลปีใหม

7,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในชวงเทศกาล
สงกรานต์

7,000

คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาบริการจอด
รถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการสําหรับ
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
ตามระเบียบวาด้วยรถ
ราชการ

5,000

โครงการเรียนรู้ตาม
ธรรมนําชีวิต

50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

438,625

โครงการสานสัมพันธ์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลบ้านกุม

30,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

30,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาบุคลากร ศพด.

30,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตาง ๆ

4,500

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ํา
เสีย

20,000

โครงการจัดตั้งโรง
พยาบาลสนาม สําหรับ
ประชาชนตําบลบ้านกุม

100,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะและการนําวัสดุ
เหลือใช้นํากลับมาใช้

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

438,625

โครงการสานสัมพันธ์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหาร
สวนตําบลบ้านกุม

30,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

30,000

โครงการอบรมและ
พัฒนาบุคลากร ศพด.

30,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตาง ๆ

4,500

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ํา
เสีย

20,000

โครงการจัดตั้งโรง
พยาบาลสนาม สําหรับ
ประชาชนตําบลบ้านกุม

100,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะและการนําวัสดุ
เหลือใช้นํากลับมาใช้

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคระบาดตาม
ฤดูกาล

50,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ตลาดให้มีมาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

22,500

โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น

5,000

โครงการคนดีศรีสุพรรณ 100,000

โครงการประชาคม
ตําบล

5,000

โครงการประชาคมหมู
บ้าน

5,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้วางงานและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านกุม

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

45,000

โครงการพัฒนาบทบาท
สตรี

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคระบาดตาม
ฤดูกาล

50,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ตลาดให้มีมาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

22,500

โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น

5,000

โครงการคนดีศรีสุพรรณ 100,000

โครงการประชาคม
ตําบล

5,000

โครงการประชาคมหมู
บ้าน

5,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้วางงานและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านกุม

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

45,000

โครงการพัฒนาบทบาท
สตรี

4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุน

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีวันลอย
กระทง

โครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีวัน
สงกรานต์

โครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีแหเทียน
วันเข้าพรรษา

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันระ
หวาง อปท.

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกาย

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
สํารวจและออกแบบ

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชในแม
น้ําและลําคลองภายใน
ตําบล

โครงการขับเคลื่อน
พัฒนาเมืองสีเขียว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุน

5,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีวันลอย
กระทง

10,000 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีวัน
สงกรานต์

50,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีแหเทียน
วันเข้าพรรษา

30,000 30,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันระ
หวาง อปท.

30,000 30,000

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกาย

10,000 10,000

คาใช้จายเกี่ยวกับการ
สํารวจและออกแบบ

10,000 10,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชในแม
น้ําและลําคลองภายใน
ตําบล

100,000 100,000

โครงการขับเคลื่อน
พัฒนาเมืองสีเขียว

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 110,000 50,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 796,480 5,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 5,000 50,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 6,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 40,000 10,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 552,000 30,000 180,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 195,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 75,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 821,480

วัสดุกอสร้าง 25,000 210,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,000 45,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 25,000 201,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 140,000

วัสดุอื่น 5,000 15,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

วัสดุการเกษตร 70,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 762,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 40,000 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน 
(รวมราคาคาติดตั้ง)

39,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

42,500

คาจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม
เอกสาร 40 ชอง 
จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 
5,000 บาท

5,000

คาจัดซื้อแทนยืน
บรรยาย (โพเดียม) 
จํานวน 2 ตัว

10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 2,000 43,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน 
(รวมราคาคาติดตั้ง)

39,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง)

42,500

คาจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม
เอกสาร 40 ชอง 
จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 
5,000 บาท

5,000

คาจัดซื้อแทนยืน
บรรยาย (โพเดียม) 
จํานวน 2 ตัว

10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 60,000 
บาท

60,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง

5,000

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อป้อมยามสําเร็จ
รูป จํานวน 1 หลัง

60,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน 
(รวมราคาคาติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

42,500

คาจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก จํานวน 3 
ตู้

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 60,000 
บาท

60,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง

5,000

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อป้อมยามสําเร็จ
รูป จํานวน 1 หลัง

60,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน 
(รวมราคาคาติดตั้ง) 
แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

42,500

คาจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก จํานวน 3 
ตู้

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จํานวน 1 ตู้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

เพื่อจัดซื้อรถสามล้อ
อเนกประสงค์ ขนาดไม
เกิน 150 ซีซี จํานวน 1 
คัน

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เพื่อจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า 
ขนาดไมน้อยกวา 200 
แอมป จํานวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

40,000

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน จํานวน 1 ตู้

5,900 5,900

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

เพื่อจัดซื้อรถสามล้อ
อเนกประสงค์ ขนาดไม
เกิน 150 ซีซี จํานวน 1 
คัน

85,000 85,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เพื่อจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า 
ขนาดไมน้อยกวา 200 
แอมป จํานวน 1 ตัว

20,000 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพนยา 
แบบใช้แรงดันของเหลว 
ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 
แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง
กับที่ดินและสิ่งกอสร้าง 
เชน เงินชดเชยคางาน
กอสร้าง (คา K) คาเวน
คืนที่ดิน คาชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ฯลฯ 
เป็นต้น

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สพ.ถ.80-025 ซอยบ้าน
โพธิ์ 4 หมูที่ 3 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 0+230
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องพนยา 
แบบใช้แรงดันของเหลว 
ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 
แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง

16,800 16,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

9,500 9,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง
กับที่ดินและสิ่งกอสร้าง 
เชน เงินชดเชยคางาน
กอสร้าง (คา K) คาเวน
คืนที่ดิน คาชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ฯลฯ 
เป็นต้น

20,000 20,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สพ.ถ.80-025 ซอยบ้าน
โพธิ์ 4 หมูที่ 3 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 0+230

489,000 489,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สพ.ถ.80-025 ซอยบ้าน
โพธิ์ 4 หมูที่ 3 กม.ที่ 
0+230 - กม.ที่ 0+450

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณบ้านนาย
สนั่น น้อยเลิศ ถึง
บริเวณบ้านนางลําไย ใจ
ยั่งยืน หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณทอ
ลอด คสล.คลองบ้านกุม
เหนือ หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-002 
สายบ้านรางบัวทอง - 
บ้านสวางอารมณ์ กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 0+087 
หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สพ.ถ.80-025 ซอยบ้าน
โพธิ์ 4 หมูที่ 3 กม.ที่ 
0+230 - กม.ที่ 0+450

469,000 469,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณบ้านนาย
สนั่น น้อยเลิศ ถึง
บริเวณบ้านนางลําไย ใจ
ยั่งยืน หมูที่ 1

106,000 106,000

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณทอ
ลอด คสล.คลองบ้านกุม
เหนือ หมูที่ 2

66,000 66,000

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สพ.ถ.80-002 
สายบ้านรางบัวทอง - 
บ้านสวางอารมณ์ กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 0+087 
หมูที่ 2

254,000 254,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก 
พร้อมปรับเกลี่ย 
จากบริเวณโบสถ์วัดบาง
สะแก ถึงบริเวณบ้าน
นางเสนาะ อํามโพชร 
หมูที่ 1

โครงการซอมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย รหัส
ทางหลวง สถ.ถ.80-004 
สายคันคลองวัดอาน - 
รางทอง (ฝั่งใต้) หมูที่ 4 
- 6 กม.ที่ 0+000 - กม
.ที่ 2+785

โครงการซอมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยแยก
จากถนน คสล. วัดสวาง
อารมณ์ ถึงบริเวณบ้าน
นายจงกล มุสิจะ  หมูที่ 
6
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก 
พร้อมปรับเกลี่ย 
จากบริเวณโบสถ์วัดบาง
สะแก ถึงบริเวณบ้าน
นางเสนาะ อํามโพชร 
หมูที่ 1

13,000 13,000

โครงการซอมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย รหัส
ทางหลวง สถ.ถ.80-004 
สายคันคลองวัดอาน - 
รางทอง (ฝั่งใต้) หมูที่ 4 
- 6 กม.ที่ 0+000 - กม
.ที่ 2+785

281,000 281,000

โครงการซอมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยแยก
จากถนน คสล. วัดสวาง
อารมณ์ ถึงบริเวณบ้าน
นายจงกล มุสิจะ  หมูที่ 
6

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยสายคัน
คลองทองพันชั่ง (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณที่นา 
นายเจิม   มุสิจะ หมูที่ 
2 ถึงบริเวณที่นานายทิม 
 ใจทัศน์กุล หมูที่ 6

โครงการซอมแซมถนน
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคัน
คลองทางหลวง 1 (ฝั่ง
ใต้) หมูที่ 4 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 1+300

โครงการซอมแซมถนน
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคัน
คลองบ้านกุมใต้ (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณบ้าน
นายชาญ คล้ายสุบรรณ 
ถึงบริเวณที่นานาย
ไพฑูรย์ ชูก้าน หมูที่ 6
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน 
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยสายคัน
คลองทองพันชั่ง (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณที่นา 
นายเจิม   มุสิจะ หมูที่ 
2 ถึงบริเวณที่นานายทิม 
 ใจทัศน์กุล หมูที่ 6

141,000 141,000

โครงการซอมแซมถนน
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคัน
คลองทางหลวง 1 (ฝั่ง
ใต้) หมูที่ 4 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 1+300

131,000 131,000

โครงการซอมแซมถนน
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคัน
คลองบ้านกุมใต้ (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณบ้าน
นายชาญ คล้ายสุบรรณ 
ถึงบริเวณที่นานาย
ไพฑูรย์ ชูก้าน หมูที่ 6

101,000 101,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคัน
คลองวัดอาน - รางทอง 
(ฝั่งเหนือ) จากบริเวณ
ทอลอด คสล.บ้านนาง
สําลี คงชาตรี หมูที่ 6 
ถึงบริเวณที่นานาย
สมาน ท้วมทวยหาญ 
หมูที่ 4

โครงการซอมแซมถนน
โดยลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยสายคันคลอง
พัฒนา (ฝั่งตะวันออก) 
จากบริเวณบ้านนาง
ชลาวัลย์ ชูก้าน ถึง
บริเวณที่นานางสาว
จําเนียร กล่ําฮุ้ย หมูที่ 6

โครงการซอมแซมถนน
ลงหินคลุก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น สพ.ถ
.80-006 สายคันคลอง
ทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) หมูที่ 
1 - หมูที่ 5 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 3+290
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
โดยการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ย สายคัน
คลองวัดอาน - รางทอง 
(ฝั่งเหนือ) จากบริเวณ
ทอลอด คสล.บ้านนาง
สําลี คงชาตรี หมูที่ 6 
ถึงบริเวณที่นานาย
สมาน ท้วมทวยหาญ 
หมูที่ 4

131,000 131,000

โครงการซอมแซมถนน
โดยลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกลี่ยสายคันคลอง
พัฒนา (ฝั่งตะวันออก) 
จากบริเวณบ้านนาง
ชลาวัลย์ ชูก้าน ถึง
บริเวณที่นานางสาว
จําเนียร กล่ําฮุ้ย หมูที่ 6

50,000 50,000

โครงการซอมแซมถนน
ลงหินคลุก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น สพ.ถ
.80-006 สายคันคลอง
ทองพันชั่ง (ฝั่งใต้) หมูที่ 
1 - หมูที่ 5 กม.ที่ 
0+000 - กม.ที่ 3+290

332,000 332,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลงหินคลุกคันคลองราง
ยายคู หมูที่ 1

โครงการซอมแซมถนน
ลงหินคลุกสายคันคลอง
ชลประทาน 1 หมูที่ 1

โครงการปรับปรุงขยาย
ถนนดินลงลูกรัง พร้อม
ปรับเกลี่ย แยกจากถนน
สายสวนนก ถึงบริเวณ
บ้านนางอุบล  เอี่ยม
สะอาด หมูที่ 1

โครงการปรับปรุงเสริม
ถนนดินลงลูกรังพร้อม
ปรับเกลี่ยสายคันคลอง
ลําลาดหญ้าแพรก (ฝั่ง
ตะวันออก)  จากบริเวณ
ที่นานายเจียม ปิ่นแก้ว 
หมูที่ 5 ถึงบริเวณที่นา
นายพิเชษฐ์ เชื้อรามัญ  
หมูที่ 6
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซอมแซมถนน
ลงหินคลุกคันคลองราง
ยายคู หมูที่ 1

69,000 69,000

โครงการซอมแซมถนน
ลงหินคลุกสายคันคลอง
ชลประทาน 1 หมูที่ 1

58,000 58,000

โครงการปรับปรุงขยาย
ถนนดินลงลูกรัง พร้อม
ปรับเกลี่ย แยกจากถนน
สายสวนนก ถึงบริเวณ
บ้านนางอุบล  เอี่ยม
สะอาด หมูที่ 1

115,000 115,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ถนนดินลงลูกรังพร้อม
ปรับเกลี่ยสายคันคลอง
ลําลาดหญ้าแพรก (ฝั่ง
ตะวันออก)  จากบริเวณ
ที่นานายเจียม ปิ่นแก้ว 
หมูที่ 5 ถึงบริเวณที่นา
นายพิเชษฐ์ เชื้อรามัญ  
หมูที่ 6

368,000 368,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยถนนคัน
คลองทางหลวง 1 (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณที่นา
นายสุเทพ  สงกระสาร 
ถึงบริเวณคันคลองราง
ทอง หมูที่ 6

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

16,000

อุดหนุนศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี

50,000

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ 
อบต.บ้านกุม

1,470,000

อุดหนุนการไฟฟ้าอําเภอ
สองพี่น้อง

50,000

รวม 7,651,495 12,498,640 95,000 5,405,465 1,359,600 50,000 400,000 194,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการลงหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยถนนคัน
คลองทางหลวง 1 (ฝั่ง
เหนือ) จากบริเวณที่นา
นายสุเทพ  สงกระสาร 
ถึงบริเวณคันคลองราง
ทอง หมูที่ 6

272,000 272,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

16,000

อุดหนุนศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี

50,000

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ 
อบต.บ้านกุม

1,470,000

อุดหนุนการไฟฟ้าอําเภอ
สองพี่น้อง

50,000

รวม 140,000 5,569,500 236,300 33,600,000
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