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คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
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1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง มีสถานะการเงิน ดังน้ี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 40,110,363.04   บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 35,249,751.90   บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 17,283,157.36   บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จ านวน 23,882,311.85                  บาท  ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จ านวน 5,040.62           บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 10,100.00         บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 101,833.23       บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพานิชย์ จ านวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 356.00             บาท

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 14,413,413.99   บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 9,351,568.01     บาท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 17,792,414.03                  บาท  ประกอบด้วย

งบกลาง จ านวน 5,408,376.00     บาท

                     บัดน้ี ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวงอีกคร้ัง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี

ผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง จึงขอช้ีอแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ

ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปน้ี

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

         จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
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งบบุคลากร จ านวน 6,235,758.50     บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 2,856,438.03     บาท

งบลงทุน จ านวน 2,677,841.50     บาท

งบเงินอุดหนุน จ านวน 414,000.00       บาท

งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 200,000.00       บาท

2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะกาล (ปีท่ีผ่านมา)

ประเภทกิจการ .............................-..................................................

ปีงบประมาณ พ.ศ. ..-... มีรายรับจริง จ านวน ..-.. บาท รายจ่ายจริง จ านวน     0.00   บาท

     เงินกู้ธนาคาร/อ่ืน ๆ จ านวน 0.00 บาท

     ยืมเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

     ก าไรสะสม/ขาดทุนสะสม จ านวน 0.00 บาท

     เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี ............-................. จ านวน 0.00 บาท
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รายรับจริง

ปี  2564

5,040.62

10,100.00

101,833.23

356.00

117,329.85

14,413,413.99

14,413,413.99

9,351,568.01

9,351,568.01

23,882,311.85

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง

อ าเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. รายรับ

รายรับ
ประมาณการ

ปี 2565

ประมาณการ

ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 45,000.00 45,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,500.00 26,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 170,000.00 170,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 246,500.00 246,500.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,553,500.00 14,753,500.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

14,553,500.00 14,753,500.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุน 9,200,000.00 10,000,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

9,200,000.00 10,000,000.00

รวม 24,000,000.00 25,000,000.00
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รายจ่ายจริง

ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2565

ประมาณการ

ปี 2566

งบกลาง 5,408,376.00 6,850,782.00 6,039,500.00

งบบุคลากร 6,235,758.50 8,474,400.00 7,591,410.00

งบด าเนินงาน 2,856,438.03 5,453,012.00 5,954,985.00

งบลงทุน 2,677,841.50 2,768,606.00 4,668,905.00

งบเงินอุดหนุน 414,000.00 423,200.00 715,200.00

งบรายจ่ายอ่ืน 200,000.00 30,000.00 30,000.00

17,792,414.03 24,000,000.00 25,000,000.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง

อ าเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. รายจ่าย
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติ 
 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 

อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง
อ าเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,084,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,426,635

แผนงานสาธารณสุข 592,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,990,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 243,600
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,383,225

แผนงานการเกษตร 35,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 6,039,500

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 25,000,000
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6,039,500

6,039,500

1,382,270

0

1,382,270

798,000

120,000

618,000

60,000

0

114,500

114,500

0

0

0

0

2,294,770

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง

อ าเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวม 8,789,530 11,084,300

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 30,000

    รายจ่ายอ่ืน 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 73,000 73,000

    เงินอุดหนุน 73,000 73,000

งบลงทุน 899,790 1,014,290

    ค่าครุภัณฑ์ 899,790 1,014,290

    ค่าวัสดุ 547,400 607,400

    ค่าสาธารณูปโภค 405,000 405,000

    ค่าตอบแทน 493,000 613,000

    ค่าใช้สอย 1,420,000 2,038,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,559,820 4,942,090

งบด าเนินงาน 2,865,400 3,663,400

งบบุคลากร 4,921,340 6,303,610

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 1,361,520

งบกลาง 6,039,500

    งบกลาง 6,039,500

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ
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5,000

5,000

5,000

0

0

229,945

0

0

229,945

0

0

229,945

202,580

202,580

270,160

120,000

120,000

592,740

    เงินอุดหนุน 120,000

รวม 592,740

    ค่าตอบแทน 120,000

งบบุคลากร 202,580

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 202,580

งบด าเนินงาน 270,160

รวม 1,196,690 1,426,635

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข
รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 515,200 515,200

    เงินอุดหนุน 515,200 515,200

    ค่าใช้สอย 405,880 405,880

    ค่าวัสดุ 0 229,945

งบด าเนินงาน 435,880 665,825

    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

งบบุคลากร 245,610 245,610

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 245,610 245,610

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

รวมงบ

งบด าเนินงาน 5,000

    ค่าใช้สอย 5,000

รวม 5,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

รวมงบ
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10,000

10,000

10,000

290,000

150,000

140,000

2,500,000

2,500,000

2,790,000

130,000

130,000

130,000รวม 60,000 190,000

งบด าเนินงาน 60,000 190,000

    ค่าใช้สอย 60,000 190,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

รวม
งบ

    ค่าครุภัณฑ์ 200,000 2,700,000

รวม 200,000 2,990,000

    ค่าวัสดุ 0 140,000

งบลงทุน 200,000 2,700,000

งบด าเนินงาน 0 290,000

    ค่าใช้สอย 0 150,000

    เงินอุดหนุน 10,000

รวม 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

งานก าจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล
รวมงบ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 10,000
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117,600 243,600

117,600 243,600

117,600 243,600

839,610

839,610

592,000

132,000

170,000

290,000

951,615

100,000

854,615

2,383,225

35,000

15,000

20,000

35,000รวม 35,000

งบด าเนินงาน 35,000

    ค่าใช้สอย 15,000

    ค่าวัสดุ 20,000

รวม 2,383,225

แผนงานการเกษตร

งาน งานส่งเสริม

การเกษตร
รวมงบ

งบลงทุน 951,615

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 854,615

    ค่าตอบแทน 132,000

    ค่าใช้สอย 170,000

    ค่าวัสดุ 290,000

งบบุคลากร 839,610

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 839,610

งบด าเนินงาน 592,000

รวม 50,000 76,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน
งานก่อสร้าง รวมงบ

รวม
งบ

งบด าเนินงาน 50,000 76,000

    ค่าใช้สอย 50,000 76,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถ่ิน



12

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

แผนงานงบกลาง 6,039,500

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 25,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังน้ี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,383,225

แผนงานการเกษตร 35,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 190,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 243,600
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 592,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,990,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,426,635

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,084,300

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 25,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็น

จ านวนรวมท้ังส้ิน 25,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง
อ าเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอ านาจตามความ

ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง และโดยอนุมัติ

ของนายอ าเภอเสนา

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ปี 2564 ปี 2565

4,440.62 42,000.00 0.00 %

600.00 3,000.00 0.00 %

5,040.62 45,000.00

2,100.00 2,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

0.00 2,000.00 0.00 %

3,400.00 14,000.00 0.00 %

4,100.00 5,500.00 -9.09 %

0.00 0.00 100.00 %

500.00 0.00 0.00 %

10,100.00 26,500.00

        101,833.23 170,000.00 0.00 %

      101,833.23 170,000.00

356.00 5,000.00 0.00 %

356.00 5,000.00

494,743.65 550,000.00 0.00 %

8,254,708.92 8,080,000.00 2.48 %

3,078,681.30 3,000,000.00 0.00 %

144,132.24 200,000.00 0.00 %

2,259,713.91 2,500,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

19,006.99 20,000.00 0.00 %

12,473.18 30,000.00 0.00 %

     ค่าภาคหลวงแร่ 13,122.04 20,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 23,813.88 30,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,148,342.86 2,500,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 1,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,912,596.13 3,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 170,154.72 200,000.00

     ภาษีรถยนต์ 540,278.45 550,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,595,459.53 8,280,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 760.00 5,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 760.00 5,000.00

     ดอกเบ้ีย 156,277.22 170,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 156,277.22 170,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 7,100.00 26,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 500.00

     รายได้ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 14,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ
5,100.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
0.00 1,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
2,000.00 2,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 3,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 862.86 45,000.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 862.86 42,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง
อ าเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ปี 2564 ปี 2565

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

149,721.00 171,500.00 0.00 %

232.80 1,000.00 0.00 %

14,413,413.99 14,553,500.00

9,351,568.01 9,200,000.00 8.70 %

9,351,568.01 9,200,000.00

23,882,311.85 24,000,000.00รวมทุกหมวด 22,311,822.79 25,000,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 8,640,629.00 10,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 8,640,629.00 10,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,506,193.71 14,753,500.00

หมวดเงินอุดหนุน

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน
102,106.00 171,500.00

     ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ 320.10 1,000.00
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหลวง
อ ำเภอเสนำ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 25,000,000   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 45,000 บาท

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 42,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีป้ำย 3,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,500 บาท

ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือ

สะสมอำหำร

2,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 1,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ 1,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรขุดดินและถมดิน 1,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 2,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 14,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 5,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ 500 บำท

ประมำณกำรรำยรับมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 170,000 บาท

ดอกเบ้ีย 170,000 บำท
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รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,000 บาท

รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 5,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,753,500 บาท

ภำษีรถยนต์ 550,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 8,280,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 3,000,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 200,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีสรรพสำมิต 2,500,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

อำกรประทำนบัตรและอำชญำบัตรประมง 1,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำภำคหลวงแร่ 20,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 30,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 171,500 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ภำษีจัดสรรอ่ืน ๆ 1,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประมำณกำรรำยรับมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

หมวดเงินอุดหนุน 10,000,000 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000,000 บำท



ปี 2564 ปี 2565

43,278 75,000 0 %

2,660 7,000 0 %

3,619,900 4,790,280 -12.32 %

1,128,000 1,235,520 -10.97 %

30,000 30,000 0 %

216,961.2 739,482 -66.19 %

0 296,000 1.35 %

0 2,500 0 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

70,000 70,000 -100 %

296,000 0 0 %

1,576.8 0 0 %เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 2,102.4 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 70,000 0

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 147,345 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 70,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 0 2,500

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 0 300,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 30,000

เงินส ารองจ่าย 0 250,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3,502,300 4,200,000

เบ้ียยังชีพความพิการ 1,153,600 1,100,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 58,206 75,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,540 7,000

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง
อ าเภอเสนา    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

5,408,376 7,250,782

5,408,376 7,250,782

5,408,376 7,250,782

5,408,376 7,250,782

514,080 449,780 14.3 %

42,120 42,120 0 %

42,120 42,120 0 %

86,400 86,400 0 %

1,195,200 760,400 -10.99 %

1,879,920 1,380,820

1,799,886 2,604,000 5.5 %

5,220 5,000 100 %

126,000 168,000 0 %

456,848 689,000 -20.08 %

14,421 10,000 -100 %

84,000 84,000 0 %

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,160 0

เงินอ่ืน ๆ 84,000 84,000

เงินประจ าต าแหน่ง 126,000 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 459,600 550,640

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,651,200 2,747,180

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 14,340 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 1,361,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล
86,400 86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1,195,200 676,800

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 514,080

งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

รวมแผนงานงบกลาง 4,966,093.4 6,039,500

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวมงบกลาง 4,966,093.4 6,039,500

รวมงบกลาง 4,966,093.4 6,039,500

รวมงบกลาง 4,966,093.4 6,039,500
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

2,486,375 3,560,000

4,366,295 4,940,820

0 380,000 0 %

0 20,000 0 %

69,000 78,000 0 %

0 30,000 -50 %

74,250 508,000

486,008.48 820,000 -100 %

0 0 100 %

0 20,000 0 %

0 0 100 %

7,340 60,000 -100 %

0 100,000 -100 %

0 0 100 %

13,254 0 0 %

0 10,000 -100 %

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0

ค่าเบ้ียประกันภัย 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 71,028 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 100,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง 0 60,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง 0 0

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 20,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 437,960 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 900,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 15,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 493,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 0 380,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,361,300 3,559,820

รวมงบบุคลากร 4,241,220 4,921,340
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

3,500 0 0 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 201,160 -100 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 120,000 -16.67 %

510,102.48 1,361,160

114,159 100,000 0 %

0 20,000 0 %

46,400 100,000 50 %

189,726.8 300,000 -16.67 %

0 0 100 %

350,285.8 520,000

203,438.07 260,000 0 %

0 10,000 100 %ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 219,194.95 260,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 27,400

รวมค่าวัสดุ 229,412.4 547,400

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 37,350 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 62,957 250,000

วัสดุส านักงาน 126,705.4 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,400 20,000

รวมค่าใช้สอย 680,348 1,420,000

ค่าวัสดุ

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 0 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 100,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียง

168,360 0

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 0 0

ค่าพวงมาลัยพานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ 0 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียง

0 200,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 0 10,000

ค่าพวงมาลัย พานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลา 0 0

ค่าเบ้ียประกันภัย 0 10,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 3,000 0
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 10,000 -50 %

1,450 30,000 -33.33 %

96,700.18 100,000 0 %

301,588.25 410,000

1,236,226.53 2,799,160

102,000 0 0 %

0 38,100 -100 %

0 26,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

25,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 33,600 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน 15,800 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 22,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น แบบขวดคว่ า 7,800 0

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0

ค่าจัดซ้ือจอรับภาพ แบบขาต้ัง 6,850 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์(รถยนต์ส่วนกลาง) 0 854,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองตอกบัตร 0 4,290

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 0 0

ค่าจัดซืืือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า และสี) 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 314,453.33 405,000

รวมงบด าเนินงาน 1,266,213.73 2,865,400

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,704 20,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 93,554.38 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 5,000
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

45,319.5 0 0 %

0 100,000 -100 %

172,319.5 164,100

172,319.5 164,100

33,000 0 0 %

0 0 0 %

0 33,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

16,314.6 40,000 -100 %

49,314.6 73,000รวมเงินอุดหนุน 55,897.2 73,000

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 40,000

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22,897.2 0

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลสามตุ่ม 0 33,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลมารวิชัย 33,000 0

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลสามตุ่ม 0 0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อุดหนุนเทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 171,183.22 899,790

รวมงบลงทุน 171,183.22 899,790

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 77,633.22 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0

จอคอมพิวเตอร์ 0 12,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบท่ี 1 (18 

หน้า/นาที)

9,800 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4,900 0

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

  (Ink Tank Printer)
0 7,500

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 14,800 0
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

49,314.6 73,000

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

0 30,000

0 30,000

5,824,155.63 8,007,080

419,400 560,000 46.12 %

0 40,000 0 %

42,000 42,000 0 %

322,560 477,000 0 %

10,980 40,000 -87.5 %

794,940 1,159,000

794,940 1,159,000

0 80,000 0 %
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
0 80,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 768,180 1,382,270

รวมงบบุคลากร 768,180 1,382,270

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 310,800 477,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,020 5,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 40,000

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 399,360 818,270

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 30,000

รวมงานบริหารท่ัวไป 5,734,514.15 8,789,530

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 0 0

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 30,000

รายจ่ายอ่ืน

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 0 30,000

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

รวมงบเงินอุดหนุน 55,897.2 73,000
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 10,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 -50 %

0 130,000

0 0 100 %

266,875 470,000 -100 %

30,980 80,000 -100 %

0 0 100 %

297,855 550,000

31,850 60,000 0 %

31,850 60,000

329,705 740,000

0 0 100 %

26,000 26,000 -100 %ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 23,120 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 26,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 36,035 60,000

รวมงบด าเนินงาน 275,445 798,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 36,035 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 80,000

รวมค่าใช้สอย 239,410 618,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,450 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 538,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 213,960 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 120,000

ค่าเช่าบ้าน 0 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 0 100 %

0 0 0 %

16,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

42,000 26,000

42,000 26,000

200,000 0 0 %

200,000 0

200,000 0

1,366,645 1,925,000

7,190,800.63 9,932,080

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 6,845,109.15 11,084,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,110,595 2,294,770

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือรองรับ

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
0 0

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0

รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

รวมงบลงทุน 66,970 114,500

งบรายจ่ายอ่ืน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,450 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,970 114,500

เคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)
0 22,500

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 

หน้า/นาที)
9,800 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน 0 0

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 14,800 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 66,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน 16,800 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

12,260 15,000 -100 %

0 0 100 %

0 94,600 -100 %

0 0 0 %

12,260 109,600

12,260 109,600

12,260 109,600

12,260 109,600

0 200,000 -77.5 %

120,000 180,000 11.45 %

0 0 0 %

120,000 380,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 6,000 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 124,620 245,610

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 45,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 118,620 200,610

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 100,105 5,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,105 5,000

รวมค่าใช้สอย 100,105 5,000

รวมงบด าเนินงาน 100,105 5,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง
0 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง
93,575 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
6,530 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
0 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

งบด าเนินงาน
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

120,000 380,000

0 30,000 0 %

0 30,000

0 0 100 %

159,429 140,000 -100 %

0 8,400 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 47,600 -100 %

0 7,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

122,000 144,060 -100 %

0 5,600 -100 %ค่าหนังสือเรียน 3,000 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 192,080

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 86,000 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก
7,000 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก
0 7,000

ค่าจัดการเรียนการสอน 0 47,600

ค่าจัดการเรียนการสอน 47,600 0

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 4,500 0

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 0 8,400

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 132,739 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 130,000

รวมค่าตอบแทน 0 30,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
0 30,000

รวมงบบุคลากร 124,620 245,610

งบด าเนินงาน
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 5,600 -100 %

281,429 358,260

182,405.6 0 0 %

182,405.6 0

463,834.6 388,260

131,100 0 0 %

131,100 0

131,100 0

341,000 365,400 -100 %

0 0 100 %

341,000 365,400

341,000 365,400รวมงบเงินอุดหนุน 382,000 515,200

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 0 515,200

รวมเงินอุดหนุน 382,000 515,200

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 382,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านหลวง หมู่ท่ี 2
0 0

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมค่าวัสดุ 145,594.34 0

รวมงบด าเนินงาน 429,433.34 435,880

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 145,594.34 0

ค่าอุปกรณ์การเรียน 3,000 0

รวมค่าใช้สอย 283,839 405,880

ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL และ WiFi 0 9,600

ค่าอุปกรณ์การเรียน 0 5,600

ค่าหนังสือเรียน 0 5,600
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

1,055,934.6 1,133,660

0 281,773 -18.39 %

0 281,773

0 281,773

0 281,773

1,055,934.6 1,415,433

14,420 0 0 %

160,300 183,480 10.41 %

0 10,000 -100 %

174,720 193,480

174,720 193,480

0 170,000 -29.41 %

0 170,000รวมค่าตอบแทน 0 120,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
0 120,000

รวมงบบุคลากร 167,160 202,580

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 167,160 202,580

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 167,160 202,580

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 229,945

รวมแผนงานการศึกษา 936,053.34 1,426,635

รวมค่าวัสดุ 0 229,945

รวมงบด าเนินงาน 0 229,945

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 229,945

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบด าเนินงาน

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 936,053.34 1,196,690
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 0 100 %

3,240 50,000 -100 %

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

39,995 40,000 -100 %

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 100,000 -100 %

1,416 3,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

16,860 0 0 %โครงการส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า

16,380 0

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 0 3,300

โครงการส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า

0 16,860

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ,โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติ 0 0

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 1,602 0

โครงการท าหมันสุนัขและแมว 0 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก , ไข้หวัดนก , ไข้หวัด

สายพันธ์ุใหม่ และโรคระบาดอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี
50,170 0

โครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย เพ่ือควบคุมและ

ก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีต่อร่างกาย
0 40,000

โครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย เพ่ือควบคุมและ

ก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีต่อร่างกาย
0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,000 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 30,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้ซ่ึงบริการ 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้ซ่ึงบริการ 0 10,000

ค่าใช้สอย
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 15,000 -100 %

61,511 288,000

0 30,000 0 %

0 30,000

61,511 488,000

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,410 0

รวมงบลงทุน 55,410 0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบท่ี 1 (18 

หน้า/นาที)
9,800 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,450 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 16,800 0

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 14,800 0

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,560 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 69,152 270,160

งบลงทุน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 30,000

รวมค่าใช้สอย 69,152 120,160

ค่าวัสดุ

โครงการส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0

0 0

236,231 681,480

236,231 681,480

0 120,000 -100 %

0 120,000

0 120,000

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 0 0

รวมงบด าเนินงาน 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลบ้านหลวง 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 411,722 592,740

รวมแผนงานสาธารณสุข 411,722 592,740

รวมเงินอุดหนุน 120,000 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 120,000

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานแนวพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข
120,000 0

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน 0 120,000
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 10,000

0 130,000

0 130,000

173,040 0 0 %

173,040 0

173,040 0

149,400 0 0 %

0 0 0 %

97,370.9 0 0 %

246,770.9 0

67,105.05 0 0 %

299,091.45 0 0 %

20,169.5 0 0 %

วัสดุก่อสร้าง 192,166.05 0

วัสดุอ่ืน 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,097.8 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 505,900 0

รวมค่าใช้สอย 558,620 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,240 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 43,480 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 167,160 0

รวมงบบุคลากร 167,160 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 167,160 0

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

386,366 0

633,136.9 0

0 0 0 %

80,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

355,240 0 0 %

6,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

441,240 0

โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะส าเร็จรูปไร้มลพิษ 450,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 584,910 200,000

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,450 0

ครุภัณฑ์อ่ืน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 14,800 0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบท่ี 1 (18 

หน้า/นาที)
9,800 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน 16,800 0

ครุภัณฑ์ส ารวจ

โครงการจัดซ้ือเทปวัดระยะสแตนเลส 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 79,500 0

โครงการจัดซ้ือเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 4,5,6 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 200,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซ้ือเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 0 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,560 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 237,263.85 0

รวมงบด าเนินงาน 795,883.85 0
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 0 0 %

132,200 0 0 %

273,000 0 0 %

81,600 0 0 %

94,900 0 0 %

0 0 0 %

414,200 0 0 %

205,900 0 0 %

17,382 0 0 %

1,219,182 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคล ภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 274,000 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเสริมถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ถนนสายทางเข้า

บ้านสาคลี บริเวณบ้านนายบุญเติม ยวงใย หมู่ท่ี 5     

0 0

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้าบ้าน

นายเสน่ห์ ธนะสันต์ หมู่ท่ี 1

0 0

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม 

พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5

43,900 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้าบ้าน

นางบุปผา เกตุรูป หมู่ท่ี 1

0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้าบ้าน

นายประยูร การสังเวช หมู่ท่ี 1

0 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ่อประมงถึงบ้าน

นางล าดวน เกตุพืช หมู่ท่ี 1

230,100 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางละเอียด 

กิจบ ารุง หมู่ท่ี 1

0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

1,660,422 0

2,466,598.9 0

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

2,466,598.9 0

งบด าเนินงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 0 2,790,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,821,953.85 2,990,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 2,500,000

รวมงบลงทุน 0 2,500,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 0 2,500,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 140,000

รวมงบด าเนินงาน 0 290,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 140,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 150,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 858,910 200,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,821,953.85 200,000
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 60,000

0 60,000

0 60,000

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 50,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และ

สมานฉันท์ของคนในชาติ

0 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 50,000

โครงการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันส าคัญ

ของชาติ
0 50,000

โครงการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันส าคัญ

ของชาติ
36,360 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 0 60,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 60,000

โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง 0 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 60,000

โครงการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 0 0

โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 0 30,000

ค่าใช้สอย
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 30,000 -100 %

0 130,000

0 130,000

0 130,000

0 190,000

10,860 50,000 -100 %

0 0 100 %

10,860 50,000

10,860 50,000

10,860 50,000

ค่าใช้สอย

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 5,000 50,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และในวันส าคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์

0 50,000

รวมค่าใช้สอย 5,000 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และในวันส าคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์

5,000 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 36,360 130,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 36,360 190,000

รวมค่าใช้สอย 36,360 130,000

รวมงบด าเนินงาน 36,360 130,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และ

สมานฉันท์ของคนในชาติ

0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

0 22,019 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 15,000 -100 %

0 87,019

0 87,019

0 87,019

0 0 100 %

0 60,000 -100 %

0 16,000 -100 %

0 0 100 %

0 76,000

0 76,000

0 76,000

รวมงบด าเนินงาน 0 76,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0 76,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 0 16,000

รวมค่าใช้สอย 0 76,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 0 0

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 0 60,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 52,819.6 117,600

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมค่าใช้สอย 52,819.6 117,600

รวมงบด าเนินงาน 52,819.6 117,600

โครงการสภาเด็กและเยาวชน ต าบลบ้านหลวง 0 15,000

โครงการสภาเด็กและเยาวชน ต าบลบ้านหลวง 0 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 52,819.6 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 52,600

โครงการแข่งขันกีฬาต าบล 0 50,000

โครงการแข่งขันกีฬาต าบล 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

10,860 213,019

0 36,300 1,530.85 %

0 5,000 0 %

0 42,000 0 %

0 182,000 10.23 %

0 5,000 -100 %

0 270,300

0 270,300

0 60,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 110 %

0 20,000 -50 %

0 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 132,000

ค่าเช่าบ้าน 0 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
0 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 839,610

รวมงบบุคลากร 0 839,610

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 200,610

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 5,000

เงินประจ าต าแหน่ง 0 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 592,000

งานก่อสร้าง

งบบุคลากร

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 57,819.6 243,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 0 100 %

0 200,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 0 100 %

0 100,000 -100 %

0 320,000

0 70,000 28.57 %

0 350,000 -42.86 %

0 420,000

0 860,000

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคันก้ันน้ า ค.ส.ล. พร้อมท่อ PVC ขนาด 12 น้ิว 

บริเวณคลองส่งน้ า สปก. เช่ือมคลองขนมจีน หมู่ท่ี 2

0 76,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 100,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 290,000

รวมงบด าเนินงาน 0 592,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 90,000

วัสดุก่อสร้าง 0 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 170,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 150,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 142,000 -100 %

0 34,000 -100 %

0 377,086 -100 %

0 456,000 -100 %

0 498,300 -100 %

0 499,600 -100 %

0 499,700 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 405,620 -100 %

0 2,912,306

0 2,912,306

0 4,042,606

รวมงบลงทุน 0 951,615

รวมงานก่อสร้าง 0 2,383,225

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 851,615

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 422,615

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน

สายเลียบล ารางตาวาน หมู่ท่ี 6

0 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต (Tack Coat) หนา 0.5 เมตร หมู่ท่ี 4

0 353,000

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณจากแยก

คลองยายจีบถึงสะพานไม้ข้ามคลองลาว หมู่ท่ี 1

0 0

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน สปก. 

ซอย 1 หมู่ท่ี 2

0 0

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเตาเผาขยะ พร้อมเทพ้ืนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

หมู่ท่ี 2

0 0

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ต่อจากเดิม 

บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง หมู่ท่ี 2

0 0

โครงการก่อสร้างคันดินก้ันน้ า พร้อมฝังท่อ PVC ขนาด 12 น้ิว 

บริเวณล ารางอู่ตะเภา หมู่ท่ี 6

0 0

โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บริเวณ

ทางเข้าบ้านนางส าอาง ชัยชาญ หมู่ท่ี 2

0 0
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ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

0 4,042,606

0 15,000 -100 %

0 0 100 %

0 15,000

0 20,000 0 %

0 20,000

0 35,000

0 35,000

0 35,000

16,381,061.13 24,000,000

15,390 35,000

รวมงบด าเนินงาน 15,390 35,000

รวมทุกแผนงาน 15,190,606.34 25,000,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 15,390 35,000

รวมแผนงานการเกษตร

วัสดุการเกษตร 15,390 20,000

รวมค่าวัสดุ 15,390 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 15,000

ค่าวัสดุ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ 0 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ 0 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอ่ืน ๆ

งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 2,383,225

แผนงานการเกษตร
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 8,789,530 บาท

งบบุคลากร 4,921,340 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 70,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 300,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.) 2,500 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร 5,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
เงินส ำรองจ่ำย 250,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 1,100,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 4,200,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000 บำท

งบกลาง 6,039,500 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 75,000 บำท

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 25,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 6,039,500 บาท

งบกลาง 6,039,500 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหลวง
อ ำเภอเสนำ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 15,000 บำท

ค่ำเช่ำบ้ำน 78,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 380,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

งบด าเนินงาน 2,865,400 บาท

ค่าตอบแทน 493,000 บาท

เงินอ่ืน ๆ 84,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 550,640 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 10,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,747,180 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,559,820 บาท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
676,800 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล
86,400 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 514,080 บำท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 27,400 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท

ค่าวัสดุ 547,400 บาท

วัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 20,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง 200,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 10,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำเบ้ียประกันภัย 10,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกต้ัง 60,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 20,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 900,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่าใช้สอย 1,420,000 บาท
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมตุ่ม 33,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

เงินอุดหนุน 73,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
งบเงินอุดหนุน 73,000 บาท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ      

จอคอมพิวเตอร์ 12,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink 

Tank Printer)

7,500 บำท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 บำท

โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์(รถยนต์ส่วนกลำง) 854,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

เคร่ืองตอกบัตร 4,290 บำท

งบลงทุน 899,790 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 899,790 บาท

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 100,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 20,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 5,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 20,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำไฟฟ้ำ 260,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าสาธารณูปโภค 405,000 บาท
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รวมค่าใช้สอย 618,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำเช่ำบ้ำน 20,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

ค่าตอบแทน 120,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 80,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
งบด าเนินงาน 798,000 บาท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 5,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 477,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 40,000 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,382,270 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 818,270 บำท

งานบริหารงานคลัง 2,294,770 บาท

งบบุคลากร 1,382,270 บาท

ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนำระบบต่ำงๆ 30,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

รายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

รำยจ่ำยอ่ืน

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 40,000 บำท



50

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,196,690 บาท

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ เช่น เทศกำล

ปีใหม่ และเทศกำลสงกรำนต์

5,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าใช้สอย 5,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท

งบด าเนินงาน 5,000 บาท

เคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank

 Printer)

22,500 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 66,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 26,000 บำท

งบลงทุน 114,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 114,500 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 60,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่าวัสดุ 60,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 80,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 538,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
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เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

งบเงินอุดหนุน 515,200 บาท

เงินอุดหนุน 515,200 บาท

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 5,600 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL และ WiFi 9,600 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำหนังสือเรียน 5,600 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 192,080 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 7,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 47,600 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 8,400 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 130,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่าใช้สอย 405,880 บาท

ค่าตอบแทน 30,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
งบด าเนินงาน 435,880 บาท

ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 200,610 บำท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 245,610 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 45,000 บำท

งบบุคลากร 245,610 บาท
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จ ำนวนโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 3,300 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรท ำหมันสุนัขและแมว 20,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ ำเสีย เพ่ือควบคุมและก ำจัดภำวะ

มลพิษท่ีมีต่อร่ำงกำย

40,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้ซ่ึงบริกำร 10,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่าใช้สอย 120,160 บาท

ค่าตอบแทน 120,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 120,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
งบด าเนินงาน 270,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 202,580 บาท

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 202,580 บำท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 592,740 บาท

งบบุคลากร 202,580 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 229,945 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

งบด าเนินงาน 229,945 บาท

ค่าวัสดุ 229,945 บาท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 229,945 บาท

อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียน 515,200 บำท



53

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวนรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าใช้สอย 150,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 2,790,000 บาท

งบด าเนินงาน 290,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 200,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าครุภัณฑ์ 200,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 200,000 บาท

งบลงทุน 200,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 10,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

เงินอุดหนุน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขของหมู่บ้ำน/ชุมชน 120,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

เงินอุดหนุน 120,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
งบเงินอุดหนุน 120,000 บาท

ค่าวัสดุ 30,000 บาท

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 30,000 บำท

โครงกำรส ำหรับขับเคล่ือนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ

สุนัขบ้ำ

16,860 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 50,000 บาท

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดอง และสมำนฉันท์ของ

คนในชำติ

30,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 50,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรจัดกิจกรรมและโครงกำรในกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 50,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าใช้สอย 130,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 130,000 บาท

งบด าเนินงาน 130,000 บาท

โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรบ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชน 30,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 2,500,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าครุภัณฑ์ 2,500,000 บาท

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
งบลงทุน 2,500,000 บาท

ค่าวัสดุ 140,000 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 140,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 839,610 บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 592,000 บำท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง 2,383,225 บาท

งบบุคลากร 839,610 บาท

โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำและถวำยเทียนพรรษำ 16,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ และวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ 60,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าใช้สอย 76,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 76,000 บาท

งบด าเนินงาน 76,000 บาท

โครงกำรสภำเด็กและเยำวชน ต ำบลบ้ำนหลวง 15,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 52,600 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบล 50,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าใช้สอย 117,600 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

งานกีฬาและนันทนาการ 117,600 บาท

งบด าเนินงาน 117,600 บาท

โครงกำรจัดกิจกรรมในพิธีทำงศำสนำ รัฐพิธี และในวันส ำคัญของสถำบัน

พระมหำกษัตริย์

50,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

งบด าเนินงาน 50,000 บาท
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

งบลงทุน 951,615 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 บาท

วัสดุก่อสร้ำง 200,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 90,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่าวัสดุ 290,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าใช้สอย 170,000 บาท

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,000 บำท

ค่าตอบแทน 132,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 60,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
งบด าเนินงาน 592,000 บาท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 200,610 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ
เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 5,000 บำท
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุกำรเกษตร 20,000 บำท

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 15,000 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยเท่ำกับปีท่ีผ่ำนมำ

ค่าใช้สอย 15,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 35,000 บาท

งบด าเนินงาน 35,000 บาท

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 422,615 บำท
ประมำณกำรรำยจ่ำยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Tack Coat) หนำ 0.5 เมตร หมู่ท่ี 4

353,000 บำท

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงคันก้ันน้ ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อ PVC ขนำด 12 น้ิว บริเวณ

คลองส่งน้ ำ สปก. เช่ือมคลองขนมจีน หมู่ท่ี 2

76,000 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 851,615 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บำท
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

ของ 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 

อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สำนักปลัด 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป   ยอดรวม 8,789,530 บาท 

   งบบุคลากร (520000)   ยอดรวม 4,921,340 บาท 

  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (521000) รวม 1,361,520 บาท 
  1. ประเภทเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. (210100)             จำนวน 514,080 บาท 
     - 

 

 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งนายก อบต. เดือนละ  
20,400.- บาท เป็นเงิน  244,800.- บาท  ค่าตอบแทนรายเดือน
ตำแหน่ง รองนายก อบต.  เดือนละ 11,220.- บาท (2 ตำแหน่ง)  

เป็นเงิน 269,280.-  บาท  

   

  -  

 

 

 

 

 

    

 

 

เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554    

   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 

   3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่         
มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง 
ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
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ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต./รองนายก    
    อบต. (210200)   

จำนวน 42,120 บาท 

      -    เพ่ือเป็นเงินประจำตำแหน่งนายก อบต.เดือนละ 1,750.-บาท      
         เป็นเงิน  21,000.- บาท  เงินค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง 
         รองนายก อบต.  เดือนละ 880.-  บาท  
         (2 ตำแหน่ง)  เป็นเงิน 21,120.-  บาท  
    -   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  

      1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554    

      2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 

     3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่          
          มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง 

ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ใน
ราชกิจจานุเบกษา 

   

  3. ประเภทค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. 
    (210300) 

จำนวน 42,120     บาท 

      -   เพ่ือเป็นเงินตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายก อบต. เดือนละ   
        1,750.-  บาท   เป็นเงิน  21,000.- บาท ,เงินตอบแทนพิเศษ  
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        ตำแหน่งรองนายก อบต. เดือนละ 880.- บาท (2 ตำแหน่ง)       
        เป็นเงิน 21,120.- บาท 
    -   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  

   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554    

   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

   3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่          
        มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง  
        ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ

ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 

  4. ประเภทเงินค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการนายก อบต.       
    (210400)   

จำนวน 86,400    บาท 

       -  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งเลขานุการนายก อบต. 
เดือนละ 7,200.- บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง 

    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
   1)  ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด ้วยเง ินเด ือนและ

ค่าตอบแทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
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บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2554    

   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 

   3)  หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่ส ุดที่         
มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2554 เรื ่อง 
ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 
ในราชกิจจานุเบกษา 

  5. ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (210600)                       จำนวน 676,800  บาท 
      -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภา ฯ  

        รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภาฯ       
    -   ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.  
        เดือนละ 11,220  บาท  เป็นเงิน 134,640.-  บาท 
    -   ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.  
        เดือนละ  9,180 บาท  เป็นเงิน 110,160.-  บาท 
    -   ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. จำนวน 4 คน  
        เดือนละ 7,200 บาท    เป็นเงิน 345,600.-  บาท 
    -   ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.  
        เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400.- บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บร ิหารส ่วนตำบล สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554    
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   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บร ิหารส ่วนตำบล รองนายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บร ิหารส ่วนตำบล สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล 
เลขานุการ  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2557 

   3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่           มท 
0809.7/ว 2084 ลงวันที ่ 30 กันยายน 2554 เรื ่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา    

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  (522000) รวม 3,559,820 บาท 
  6. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)                        จำนวน 2,747,180 บาท 
  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

เพ่ือเป็นค่าเงินเดือน ให้แก ่พนักงานส่วนตำบล  
จำนวน 9 ตำแหน่ง    
1. ปลัด อบต. 8 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
2. รองปลัด อบต. 6 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
3. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4. นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปก/ชก 
5. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปก/ชก 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปก/ชก 
7. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปก/ชก 
8. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปง/ชง 
9. เจ้าพนักงานป้องกัน ระดับ ปง/ชง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น           
        พ.ศ.2542  
   2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่                  
        มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   3)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่       
        มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 
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  7. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล (220200) จำนวน 10,000 บาท 
  - 

 
 
 

- 

เพ่ือเป็นค่าเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 
ตำแหน่ง 
1. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง 
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  
    มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  
    มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 

   

  8. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง  (220300)                                  จำนวน 168,000 บาท 
  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

   เพ่ือเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  
   จำนวน 3 ตำแหน่ง 
  1. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง  

ในอัตราเดือนละ 7,000.- บาท จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 84,000.- บาท 

  2. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น  
ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 42,000.- บาท  

  3. นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 
ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 42,000.- บาท 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น       
        พ.ศ.2542  
   2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  
        มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   3)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  
       มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 

   

    

  9.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)                                จำนวน 550,640 บาท 
  - 

 
   เพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ    
   จำนวน 3 ตำแหน่ง 
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- 

   1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
   2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   3. พนักงานขับรถยนต์ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฏีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      
        พ.ศ.2542  
   2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง     
        มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่            
        19 สิงหาคม 2558 
   3)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  
        มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 

  10.  ประเภทเงินอื่น ๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน) (221100)                จำนวน 84,000 บาท 
  - 

 
 
 

- 

เพ่ือเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตำบล    
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
   1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     
        พ.ศ.2542  
   2) ประกาศ ก.จ. กท. และ ก.อบต.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การ 
      ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 
2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน(การกำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง  
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 งบดำเนินงาน   (530000)                   ยอดรวม 2,880,400 บาท 

 ค่าตอบแทน  (531000) รวม 493,000 บาท 
  1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.           จำนวน       380,000  บาท 
   (310100)      
  - 

 
 

- 
 
 

- 
 

 

 

 

 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการเลื่อนระดับ และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ฯลฯ              
เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู ้ได้รับแต่งตั ้งให้ปฎิบัติหน้าที่ท่ี
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ บัญชีอัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์

ตอบแทนอื ่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

   2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี  
        มท 0804.4/ว 2158 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2559 
   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี  
        มท 0808.2/ว 5013 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563  

 
 
 

   

  2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)             จำนวน 20,000 บาท 
  - 

 
- 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  
       มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559   

 
 

   

  3. ประเภทค่าเช่าบ้าน  (310400)                                                  จำนวน 78,000 บาท 
  - 

 
- 

เพ่ือเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกเงิน 
ค่าเช่าบ้าน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
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   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

      2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559                        

   4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

   5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  
        ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น                       

 
 

   

  4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)                                 จำนวน 15,000 บาท 
  - 

 
- 

เพ่ือเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและระเบียบดังนี้ 
   1)  พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร      

พ.ศ.2562  
   2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
   4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
   5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 

   

 ค่าใช้สอย  (532000)   ยอดรวม 1,420,000 บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100) จำนวน 900,000 บาท 
  - 

 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ค่าเย็บเล่มหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ สำเนาหรือถ่าย    

เอกสาร เข้าปกหนังสือ 
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   2. ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
   3. ค่าจัดทำแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์  เพื่อรณรงค์  
      เผยแพร่และสร้างความตระหนักต่าง ๆ เช่น   
      ป้ายประชาสัมพันธ์ถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด, ป้าย

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด, ป้ายรณรงค์หรือสร้างจิตสำนึก
ต่าง ๆ ,ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กีฬา/กิจกรรมต่าง ๆ  
ตามนโยบาย คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของ อบต.บ้านหลวง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

   4. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบก
หาม สัมภาระ ค่าขนของ  ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้
แสดงแบบ ค่าทำเต็นท์  , ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ, ค่าจ้าง
เหมาแรงงานทำของ , ค่าจ้างเหมายาม (เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย) , ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน 

   5. ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์ 
วารสาร  หนังสือต่าง ๆ  ระเบียบกฎหมาย เอกสาร
แนวทางการปฏิบัติงานของทางราชการ  และเป็นค่าจัดทำ
วารสารหรือวีดีทัศน์เผยแพร่กิจกรรม หรือผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต.บ้านหลวง 

   6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ช่องทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

   7. ค่าแปลเอกสาร  ค่าล้าง - อัด – ขยายฟิล์ม 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล     
        พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766         
      ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวง 
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      มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044  
       ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
      ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา

บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  
       มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  
      มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536         
      ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา 
      ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า 
      สาธารณูปโภค 
   9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746        

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

 

  2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ  (320200)    จำนวน 20,000 บาท 
  - 

 
 
 

- 

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อเป็น
ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองแขกที่มาเยี่ยมชมกิจการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
หรือทัศนศึกษา ฯลฯ   
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
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เพ่ือเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  หรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจ ของผู้บริหารท้องถิ่น    

  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        พ.ศ.2562    
   2)  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว 2381  
       ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548 

 

   

  3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ       จำนวน         500,000 
    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 
 

บาท 

      3.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ    
          เศรษฐกิจพอเพียง 
    -     เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะในการ

เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการอบรมและ
ศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน ฯ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาปลัด อบต. 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
ฝ่ายปกครอง อสม. ผู้นำชุมชนและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่
ชุมชน  

     -    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ระเบียบ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)    
พ.ศ.2562 

 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

 3) พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

จำนวน 200,000 บาท 
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    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557           

     -      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที ่ 
           90 ลำดับที่ 3   
 

     3.2 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร     จำนวน 20,000 บาท 
  - 

 
 

 - 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ในองค์กร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ
ฝึกอบรม 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ระเบียบ ดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   3)  พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้าที่ 90 ลำดับที่ 2     
 

   

     3.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 60,000 บาท 
  - 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภา
อบต. (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหรือกรณี 
กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        พ.ศ.2562 

   



72 
 

 
 
 
 
 

- 
 

   4)  หนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่        
        มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง 

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
สะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    
หน้าที่ 88 ลำดับที่ 2 
 

       3.4  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ                                               จำนวน 100,000 บาท 
  - 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ 
ค่าเช่า ที่พัก ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการ ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
อบต.   
เป็นไปตามระเบียบดังนี้   
   1)  ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     
หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1 
 

   

       3.5  ค่าพวงมาลัย พานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท 
  - 

 
 
 

- 
 

เพื่อเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือ
พวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   2)  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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       3.6  ค่าเบี้ยประกันภัย 
    -   เพ่ือเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกองทุน          

ทดแทนผู้ประสบภัย  
  -   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ที่ มท 0808.2/ว2633  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่องซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถ
ราชการ 
 

     3.7  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) 

      (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
-    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ 
ยกเว้นเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่    

-   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2542 
   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        พ.ศ.2562 
   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
        ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบพิจารณา
งบประมาณราจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 

        ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 

จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 

 
จำนวน 

10,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

100,000 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
บาท 

 ค่าวัสดุ (533000) ยอดรวม 547,400 บาท 
  1.  ประเภทวัสดุสำนักงาน  (330100) จำนวน 100,000 บาท 
  - 

 
 
 
 
 
 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร 
ตลับหมึก เทป ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
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- 
 
 
 
 
 
 

- 

ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ 
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับริการ
ประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่              

มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หน้าที่ 94 ลำดับที่ 6 

 

  2.  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700) จำนวน 20,000 บาท 
      -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทสิ้นเปลือง 

ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา   
ฟิมล์กรองแสง แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน 

    -     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่               

มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่    27 มิถุนายน 2559  

        -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
       หน้าที่ 94 ลำดับที่ 7      

   

  3.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)              จำนวน 150,000 บาท 
      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นเช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล 
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น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันจารบี 
ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับ รถยนต์
ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ จำนวน     
1 คัน และเครื่องจักรที่เก่ียวข้อง                  

-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่                  

มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

      -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หน้าที่ 94 ลำดับที่ 8              

 

  4.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จำนวน 250,000 บาท 
     -  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่   

      มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ 
      ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน 
      สั้น เช่น ผ้าหมึก แผ่นดิสก์ แฮนดี้ไดส์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล  
      และอุปกรณ์เพ่ิมเติม สำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นหรือจาน 
      บันทึกข้อมูล  เครื่องสำรองไฟ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับ 
      เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง Memory C – RinMouse, แผ่นวงจร 
      อิเล็กทรอนิก (Card),  Printer Switc Hing Box Math Co –  
      Processor, CutSheet Feeder, F Coppy Disk, Hard Disk  
      และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ในราคาหน่วยหนึ่ง ไม่เกิน  
      20,000 บาท ฯลฯ    
    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่                    
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   

  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
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  หน้าที่ 95 ลำดับที่ 9 

  5. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง  จำนวน 27,400 บาท 
    - เพ่ือใช้เป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง วาล์วดับเพลิง   

    ท่อสายส่งน้ำ อุปกรณ์ดับไฟป่า ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
   คุณลักษณะพ้ืนฐานสายดับเพลิง 
   1) ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร สายสีแดง 
   2) สายถักทอด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% ที่มีความเหนียวสูง  
      สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิร้อนจัดและเย็นจัด ชั้นในสุดเป็นยาง 
      สังเคราะห์สีดำ ชั้นนอกสุดเคลือบด้วย Elastomeric เพ่ือช่วยเพิ่ม 
      ความทนทานต่อการลากขูดถูเชื้อรา และความชื้น พร้อมข้อต่อ 
      แบบสวมเร็ว 
  3) ความสามารถในการใช้งานสายส่งน้ำ แรงดันใช้งาน 400 PSI  
      แรงดันทดสอบ 500 PSI แรงดันแตกระเบิด 900 PSI 
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
        บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่                     
        มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบ    
        และการจำแนกประเภทรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ 
        องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   

   

 ค่าสาธารณูปโภค  (534000) ยอดรวม 420,000 บาท 
  1.  ประเภทค่าไฟฟ้า  (340100) จำนวน 260,000 บาท 
    -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับที่ทำการ 

อบต.บ้านหลวงและค่าไฟฟ้าเสียงไร้สายสาย อบต.บ้านหลวง  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             

      รร.จุฬาราษฎร์ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านหลวง  หมู่ที่ 2 

-   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
      1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
      2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่                    

มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.  ประเภทค่าน้ำประปา (340200) จำนวน 20,000 บาท 
    -   เพ่ือเป็นค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาคสำหรับที่ทำการ อบต.บ้านหลวง 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหลวง 
-   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่                  
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ 

-   รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

   

  3.  ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)    จำนวน 5,000 บาท 
    -  เพ่ือเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์  

 ที่ติดตั้งในสถานที่ท่ีอยู่ในความดูแลของ อบต.บ้านหลวง 
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่                   
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ 

 -   รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

 
 

 4.   ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา   
     ไปรษณียากร (340400) 
  -   เพ่ือเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา 
      ไปรษณียากร ในการจัดส่งหนังสือราชการ หรือพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ        

และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

     1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่                
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

จำนวน 20,000 บาท 
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  5.   ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) จำนวน 100,000 บาท 
     -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET)     

และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าเช่าพ้ืนที่
เว็บไซต์ ค่าชื่อเว็บไซต์ ฯลฯ   

   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่                

มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ 

  -  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 

   

 งบลงทุน  (540000) ยอดรวม       899,790 บาท 

  1. ครุภัณฑ์สำนักงาน  (410100) รวม       858,290 บาท 

  

-     
      1.1 เครื่องตอกบัตร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตอกบัตร จำนวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) หน้าจอแสดงผล LCD 

2) รองรับบัตรตอกชนิด 6 ช่อง เข้า 3 ช่อง ออก 3 ช่อง 
(เลื่อนช่องอัตโนมัติ) 

3)  วัน และเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ 
4)  เลื่อนช่องบัตรอัตโนมัติ ป้องกันการตอกผิดช่อง 

5)  ระบบการดูดและคืนบัตรอัตโนมัติ 
6)  ระบบไฟฟ้าสำรอง ขณะไฟฟ้าดับ 

7)  ระบบสำรองข้อมูล (Data Backup)   
-   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      พ.ศ.2562 

   2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989         

จำนวน       4,290  

 

บาท 
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        ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 

   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444        
        ลงวันที่ 24มกราคม 2561 

   4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061         
       ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                       
       มท 0808.2/ว 1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                    
       มท 0808.2/ว 1545  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

   7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  
       มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

  2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รวม 854,000 บาท 

  2.1   โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง) 
-      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง 
        เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 
-   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      พ.ศ.2562 

   2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989         
        ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 

   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444        
        ลงวันที่ 24มกราคม 2561 

   4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061         
       ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

   5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                       
       มท 0808.2/ว 1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

   6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                    
       มท 0808.2/ว 1545  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

   7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  

จำนวน     854,000 

 

บาท 
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       มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2564 

หน้าที่ 70-71  
     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

     หน้าที่ 91 ลำดับที่ 1 

       3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (411600) 
           3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
           -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

              จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท    
              คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
            - สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ 
            - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6  
              core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม    
              สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ     
              ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี    
              ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1  
              หน่วย 
           - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache  
            Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
           - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง 
             หนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
         1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี     
           หนว่ยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
        2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย    
            ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้     
            หนว่ยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
        3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้   
           หนว่ยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
         - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย  
           กว่า 8 GB 
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย     
          กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า      
          250 GB จำนวน 1 หน่วย 

รวม 
จำนวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41,500 
22,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
บาท 
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        - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ     
          10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3    
          ช่อง 
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มี          -  จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย    
       -   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
               1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ        
                   บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
               2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989         
                   ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
               3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444        
                  ลงวันที่ 24มกราคม 2561 
               4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061         
                  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
               5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                       
                  มท 0808.2/ว 1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
               6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                    
                  มท 0808.2/ว 1545  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
               7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  
                  มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์    
              คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที ่5 

          3.2 จอคอมพิวเตอร์ 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ 
           จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,000.- บาท 
           คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
         - จอภาพ Full HD VA ขนาด 23.8 นิ้ว 
         - รองรับเทคโนโลยี AMD FreeSync ป้องกันการฉีกขาดของหน้าจอ 
         - Eye Comfort ช่วยลดความเม่ือยล้าของดวงตา 
         - Port เชื่อมต่อ D-Sub (VGA) และ HDMI 
         - รับประกัน 3 ปี     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

         - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
               1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ        
                   บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
               2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989         
                   ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
               3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444        
                  ลงวันที่ 24มกราคม 2561 
               4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061         
                  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
               5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                       
                  มท 0808.2/ว 1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
               6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                    
                  มท 0808.2/ว 1545  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
               7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  
                  มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

          3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
               ถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)            
          -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก  
              พิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บาท 
              คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
           - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner  
             ภายในเครื่องเดียวกัน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27    
  หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า 
  ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ  
  600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จำนวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
บาท 
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- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน 
  ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด 
  ของกระดาษเองได้           
-   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

               1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ        
                   บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
               2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989         
                   ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
               3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444        
                  ลงวันที่ 24มกราคม 2561 
               4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061         
                  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
               5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                       
                  มท 0808.2/ว 1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
               6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                    
                  มท 0808.2/ว 1545  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
               7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  
                  มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
          -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์    
              คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที่ 22-23 

 งบรายจ่ายอื่น (550000)                        รวม 30,000 บาท 

 รายจ่ายอ่ืน (550100)                                                   รวม 30,000 บาท 
  1. ค่าจ่างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล  

   หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
จำนวน 30,000 บาท 

     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้    



84 
 

   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่                 
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 งบเงินอุดหนุน  (560000)                                                            ยอดรวม 73,000 บาท 

 1.  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (610100)   รวม 73,000 บาท 
  1.1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จำนวน 33,000 บาท 
       -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 
2566 เพ่ือใช้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ประจำปี
งบประมาณ 2566 ระดับอำเภอ 

     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   2)  พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

   4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.
2562 

   5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
        ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)  

 หน้าที่ 97  ลำดับที่ 14      
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 2.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200) จำนวน 40,000 บาท 
  2.1  อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40,000 บาท 
         -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตามโครงการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้า 

อยุธยามรดกโลก และงานกาชาด ประจำปี 2566 ประจำปี
งบประมาณ 2566 

       -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   2)  พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

   4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอำเภอและตำบล 
พ.ศ.2562 

 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
   หน้าที่ 97  ลำดับที่ 14 

   

 



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง   
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สำนักปลัด 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน           ยอดรวม 5,000 บาท 
 งบดำเนินงาน  (530000)                            รวม 5,000 บาท 

  ค่าใช้สอย  (532000)   รวม 5,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย   

หมวดอื่น 
   

    1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ   
      เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  

จำนวน 5,000 บาท 

  -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ 

-   เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
        มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
   2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
        มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892  
        ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
   4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่         
        มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
   5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่        
        มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 

  -   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 )  
หน้าที่ 69 - 70 ลำดับที่ 2,3 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กองคลัง 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

  งานบริหารงานคลัง    
งานบริหารงานคลัง ยอดรวม 2,294,770 บาท 
 งบบุคลากร (520000)               รวม 1,382,270 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 1,382,270 บาท 
  1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)   จำนวน 818,270 บาท 
       - เพ่ือเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล  

       จำนวน 4 ตำแหน่ง      
       1. ผู้อำนวยการกองคลัง 
       2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง 
       3. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง 
       4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง 

 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
      1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น        
           พ.ศ.2542  
      2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่                  
           มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
      3)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่       
           มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 

 

   

  2.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล (220200) จำนวน 40,000 บาท 
       - เพ่ือเป็นค่าเงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนตำบล  

       จำนวน 3  ตำแหน่ง 
       1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง 
       2. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง 
       3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                 
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        พ.ศ.2542  
   2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  

             มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   3)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  

     มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561  

  3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง  (220300)                                             จำนวน 42,000   บาท 
      -  เพ่ือเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล     

       จำนวน 1 ตำแหน่ง 
      1. นักบริหารงานคลัง    
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      
       พ.ศ.2542  
   2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  
       มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   3)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  
        มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 

 

   

  4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)                             จำนวน 477,000 บาท 
      -  เพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ    

       จำนวน 3 ตำแหน่ง  
       1. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
       2. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ 
       3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 

   

        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฏีกา ประกาศ และ 
       หนังสือสั่งการดังนี้ 

   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      
       พ.ศ.2542  

 2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง  
           มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)  
           ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

   3)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  
        มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 
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  5. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)                จำนวน 5,000 บาท 
      - เพ่ือเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

      จำนวน 3 ตำแหน่ง 
       1. ผูช้่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
       2. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ 
       3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ  
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏกีา ประกาศ และหนังสือ  
       สั่งการดังนี้ 

   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      
       พ.ศ.2542  
   2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่  
        มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฏาคม 2558 เรื่อง     
        ประกาศ กจ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไป     
        เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ 
       พนักงานจ้างของอปท.ได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว     
       (ฉบับท่ี 2) 

 

   

 งบดำเนินงาน  (530000)                      ยอดรวม 798,000 บาท 
 ค่าตอบแทน  (531000) รวม 120,000 บาท 
  1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.        

   (310100) 
จำนวน 80,000 บาท 

      - เพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
      เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัย ค่าตอบแทน  
      คณะกรรมการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล  
      และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

   2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
        มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 
   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
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       มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

  2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)               จำนวน 10,000 บาท 
      - เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่   

      พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน   
      การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  
       มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน    

   

  3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)                                                     จำนวน 20,000 บาท 
      - เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกเงิน

ค่าเช่าบ้าน   
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการ 
        ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559                        
   4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
   5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  
        ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   

  4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 10,000 บาท 
     - เพ่ือเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล      

     และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้  
   - เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและระเบียบดังนี้ 

   1)  พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร       
        พ.ศ.2562  
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   2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของ 
        ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
        ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
   4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
        ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
   5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862  
        ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
        การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 ค่าใช้สอย (532000)                                                                   ยอดรวม 618,000 บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)                                 จำนวน 538,000 บาท 
      -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

       1. ค่าเย็บเล่มหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ สำเนาหรือถ่าย     
          เอกสาร เข้าปกหนังสือ 
       2. ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
       3. ค่าจัดทำแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์  เพื่อรณรงค์  
          เผยแพร่และสร้างความตระหนักต่าง ๆ เช่น ป้าย 
          ประชาสัมพันธ์ถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด, ป้ายรณรงค ์
          ต่อต้านยาเสพติด, ป้ายรณรงค์หรือสร้างจิตสำนึกต่าง ๆ ,ป้าย 
          ประชาสัมพันธ์โครงการ/กีฬา/กิจกรรมต่าง ๆ  ตามนโยบาย  
          คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและอำนาจ 
          หน้าที่ของ อบต.บ้านหลวง 

   4. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำ 
      การอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ 
      เติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ และอยู่ในความรับผิดชอบ 
      ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหาม สัมภาระ  
      ค่าขนของ  ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าทำ 
      เต็นท์  , ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ, ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ,  
      ค่าจ้างเหมายาม (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) , ค่าจ้างเหมา 
      บุคคลปฏิบัติงาน 
   5. ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์ วารสาร   
      หนังสือต่าง ๆ  ระเบียบกฎหมาย เอกสารแนวทางการ    
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      ปฏิบัติงานของทางราชการ  และเป็นค่าจัดทำวารสารหรือวีดี 
      ทัศน์เผยแพร่กิจกรรม หรือผลการปฏิบัติงานของ  
      อบต.บ้านหลวง 
   6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ช่องทาง 
      วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
   7. ค่าแปลเอกสาร  ค่าล้าง - อัด – ขยายฟิล์ม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
        พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
        ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
        บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  
       ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวง 
       มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044  
       ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ 
       จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  
       มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  
       หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา 
       งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  
       วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
   7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  
       มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง 
       หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา 
       งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย     
       วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
   8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
       ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา 
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       ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
       ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า 
       สาธารณูปโภค 
   9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
       ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา 
       ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
       ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า 
       สาธารณูปโภค 

 

  2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  
    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 

จำนวน 80,000 บาท 

      2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                จำนวน 80,000 บาท 
         -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร    

          และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  
          เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ  
          ในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปอบรม   
          สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง    
       -  เป็นไปตามระเบียบดังนี้   

   1)  ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
       การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
       และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     
   หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1 

 
 

   

 ค่าวัสดุ  (533000)                                                                        ยอดรวม 60,000 บาท 
  1.  ประเภทงานบ้านงานครัว (330300)                                               จำนวน 60,000 บาท 
       - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน    

       น้ำยาดับกลิ่น ถังขยะ ถุงดำ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   
       หน้าที่ 93 ลำดับที่ 5   
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งบลงทุน  (540000) ยอดรวม 203,000 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์  (541000) 

1.ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) 
  1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ  
      13,000.- บาท 
      คณุลักษณะพื้นฐาน 
      1)  มีจำนวน 2 ชิ้น 
      2)  มีฐานรองตู้ 
      3)  ด้านบนเป็นกระจกบานเลื่อน 
      4)  ด้านล่างเป็นกระจกบานทึบ 
      5)  มีขนาดไม่ต่ำกว่า 148 x 40 x 81 
   -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
      1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
           บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
      2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  
          มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
      3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444        
          ลงวันที่ 24มกราคม 2561 
      4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061         
           ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
      5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                       
           มท 0808.2/ว 1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
      6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                     
           มท 0808.2/ว 1545  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
      7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627               
           ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (411600) 
  2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท    
      คณุลักษณะพื้นฐาน 

รวม 
  จำนวน 
จำนวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จำนวน  
   จำนวน 

 
 
 

114,500       
26,000 
26,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
88,500 
66,000 

 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บาท   
บาท 
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   - สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  
     และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ 
     นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  
     Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่ 
     น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache  
     Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  
     หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ  
     ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล 
     กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำ 
     หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้   
     หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย  
     กว่า 8 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
     1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
     จำนวน 1 หนว่ย 
   - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ     
     10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3    
     ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มี      - จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย    
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
     บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  
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     มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444        
       ลงวันที่ 24มกราคม 2561 
   4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061         
        ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
   5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                       
       มท 0808.2/ว 1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
   6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                     
        มท 0808.2/ว 1545  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
   7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627               
       ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

   -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์    
      คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที่ 5 

2.2 เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
     (Ink Tank Printer) 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง  
เครื่องละ 7,500.- บาท  

           - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27    
  หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ 
  นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ  
  600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จำนวน    

 
 
 
 
 
 
 
 

  
22,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บาท 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน 
  ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

      - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ    
       กระดาษเองได้ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
     บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  
     มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444        
    ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
 4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061         
     ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
 5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                       
      มท 0808.2/ว 1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
 6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                     
      มท 0808.2/ว 1545  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
 7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627               
      ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 

   -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์    
      คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที่ 22-23 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สำนักปลัด 
ด้านบรกิารชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ยอดรวม 1,196,690 บาท 
 งบบุคลากร (520000) รวม 245,610 บาท 

  1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  (220100)                            จำนวน 45,000        บาท 
       - เพ่ือเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง           

         1. ครูผู้ดูแลเด็ก  
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น           
    พ.ศ.2542 
 2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ 
    ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   
    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

       3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 158  
          ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 
       4) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ม. และ ก.อบต. ที่  

     มท 0808.2/ว   138 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 
       5) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่  
          นร 0506/16951 ลงวันที่ 20 พฤษจิกายน 2551 
 

   

  2.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)       จำนวน 200,610 บาท 
       -  เพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ    

        จำนวน 1 ตำแหน่ง   
         1. ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก 
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา ประกาศ และ

หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
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   พ.ศ.  2542  
2) คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 

         เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  
   มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 
 

งบดำเนินงาน  (530000) ยอดรวม 680,225 บาท 

ค่าตอบแทน (531000)  รวม 30,000 บาท 
  1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.    

    (310100)    
จำนวน 30,000 บาท 

       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อปท. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการเลื่อนระดับ และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ฯลฯ 

- เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู ้ได้รับแต่งตั ้งให้ปฎิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ บัญชีอัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด 

-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี        
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/ว 2158  
    ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013  
    ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

 

 

   

ค่าใช้สอย (532000)  ยอดรวม 405,880 บาท 
  1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   จำนวน 130,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ค่าเย็บเล่มหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ สำเนาหรือถ่ายเอกสาร    
   เข้าปกหนังสือ 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
3. ค่าจัดทำแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์  เพื่อรณรงค์   
   เผยแพร่และสร้างความตระหนักต่าง ๆ เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์ถึง    

   



99 
 

   โทษและพิษภัยยาเสพติด, ป้ายรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด, ป้าย   
   รณรงค์หรือสร้างจิตสำนึกต่าง ๆ , ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/    
   กีฬา/กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบาย คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ซึ่งอยู่  
   ในความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของ อบต.บ้านหลวง 
4. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง  การอย่าง 
    หนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ

สิ่งก่อสร้างใด ๆ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้าง
เหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหาม สัมภาระ  ค่าขนของ  ค่าบริการกำจัด
ปลวกค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าทำเต็นท์  , ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ, 
ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ , ค่าจ้างเหมายาม (เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย) , ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน 

5. ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
7. ค่าแปลเอกสาร  ค่าล้าง - อัด – ขยายฟิล์ม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่ 5 

กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่ 10 
กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที ่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
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    หน้าที่ 104 ลำดับที่ 15       
      

  2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   
    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)   

จำนวน 275,880
  

บาท 

       2.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร   
          สถานศึกษา 

จำนวน 192,080 บาท 

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวัน  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหลวง  
   จำนวนเด็ก 15 คน ๆ ละ 28 บาท/วัน จำนวน 245 วัน      
   เป็นเงิน 102,900 บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันศูนย์   
   พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.จุฬาราษฎร์วิทยา จำนวน 13 คน     
   คนละ 28 บาท / วัน จำนวน 245 วัน   
   เป็นเงิน 89,180 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
    พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
    อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน 
    การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
    พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766         
    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
    บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน 
    ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

                พ.ศ. 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  
    มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
    มท 0816.2/ว 2019      ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
    ปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
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    เด็กปฐมวัยและเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ระดับ 
    ประถมศึกษา จากวันละ 21 บาท เป็นวันละ 28 บาท                          
 

       2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กของศูนย์   
          พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 7,000 บาท 

            -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ 
             พัฒนาเด็กเล็ก 

-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน 
   ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน 
  ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
    มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื ่อง 

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั ่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 

 
 

   

       2.3  ค่าจัดการเรียนการสอน  (331500)                                    จำนวน 47,600 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  อบต. บ้านหลวง จำนวน 15 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี  
  เป็นเงิน 25,500 บาท -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
  ร.ร.จุฬาราษฎร์วิทยาจำนวน 13 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี  
  เป็นเงิน 22,100 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766       
    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
    บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    พ.ศ. 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  
    มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    พ.ศ.2561 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
    มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื ่อง 

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั ่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 

 

        2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหลวง  
   จำนวนเด็ก 15 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 4,500.- บาท   
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.จุฬาราษฏร์วิทยา  
   จำนวนเด็ก 13  คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,900.- บาท   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766      
    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 

จำนวน  8,400 บาท 



103 
 

    บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
     พ.ศ. 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  
    มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    พ.ศ.2561 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
    มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื ่อง 

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั ่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 

 

        2.5 ค่าหนังสือเรียน  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหลวง  

             จำนวน 15 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 3,000.- บาท   
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.จุฬาราษฏร์วิทยา  

             จำนวนเด็ก 13 คนๆ ละ 200.- บาท เป็นเงิน 2,600.- บาท 
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน   
   ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ.2562 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
   มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

 

จำนวน  5,600 บาท 

        2.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหลวง 
   จำนวน 15 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 3,000.- บาท   
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.จุฬาราษฏร์วิทยา  
   จำนวนเด็ก  13 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 2,600.- บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  

จำนวน  5,600 
 
 
 
 
 

บาท 
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1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766      
    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ  
    บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน

ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
     พ.ศ. 2561 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  
    มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    พ.ศ.2561 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
    มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื ่อง 

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั ่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 

 

 
 
 
  

       2.7 ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรยีน ADSL และ WiFi 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL และ WiFi 
          1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.จุฬาราษฏร์วิทยา  
              เป็นเงิน 9,600 บาท 
         - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  ดังนี้ 
          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
          2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
             ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

จำนวน 9,600 บาท 
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          3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน    
              ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              พ.ศ. 2562 
          4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 4657  
              ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
          5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
             มท. 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง  
            ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน 
            อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งบเงินอุดหนุน (560000) ยอดรวม 515,200 บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ   (610200)    รวม 515,200 บาท 
  1.  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน                                         จำนวน 515,200 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน   

  ป.1 - ป.6 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
  ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ดังนี้ 
 1. โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา จำนวน 47 คน ๆ ละ 28 บาท/วัน     
     จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 263,200.- บาท 
 2. โรงเรียนจรัสวิทยาคาร จำนวน 45 คน ๆ ละ 28 บาท/วัน  
    จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 252,000.- บาท 
   “ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม 
     การปกครองท้องถิ่น” 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล      
    พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  
    มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
    มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื ่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0816.2/ว 2019        
ลงวันที ่ 30 มิถุนายน 2565 เรื ่อง ปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย และเงินอุดหนุนสำหรับอาหาร
กลางวัน ระดับประถมศึกษา จากวันละ 21 บาท เป็นวันละ 28 บาท                          

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ยอดรวม 229,945 บาท 
ค่าวัสดุ  (533000) ยอดรวม 229,945 บาท 
  1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  (330400)    จำนวน 229,945 บาท 
       1.1  วัสดุงานบ้านงานครัว (นม)                  จำนวน 229,945 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก ,เด็กอนุบาล  

  และเด็กนักเรียน ป.1 - ป.6  สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดังนี้ 
1.โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา จำนวน 47 คน ๆ ละ 7.37  บาท/วัน      
   จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 90,062.- บาท 
2.โรงเรียนจรัสวิทยาคาร จำนวน 45 คน คนๆละ 7.37  บาท/วัน  
  จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 86,229.- บาท  
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหลวง  
   จำนวนเด็ก 15 คน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน  
   เป็นเงิน 28,743.- บาท 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.จุฬาราษฎร์วิทยา  
   จำนวนเด็ก 13 คน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน  
   จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 24,911.- บาท    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
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เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  
    มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
    สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
    มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล)   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  
 อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข           ยอดรวม 592,740 บาท 

งบบุคลากร  (520000) รวม 202,580 บาท 

            เงินเดือนฝ่ายประจำ (220100)                                                                รวม 202,580 บาท 
  1. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)                                                   จำนวน 202,580 บาท 
  - เพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ    

      จำนวน 1 ตำแหน่ง  
      1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

-   เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฏีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการดังนี้ 

   1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น         
      พ.ศ.2542  
   2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง  
       มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)  
       ลงวันที่  19 สิงหาคม 2558 
   3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  

       มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 

   

งบดำเนินงาน (530000)                       ยอดรวม 390,160 บาท 

ค่าตอบแทน (531000)                                                                       รวม 120,000 บาท 
 1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.            

    (310100)            
จำนวน 120,000 บาท 

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  
   อปท. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัย ค่าตอบแทน  
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   คณะกรรมการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล ค่าตอบแทน 
   ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 
   และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

   2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
        มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 
   3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
        มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

ค่าใช้สอย (532000)                                                                       ยอดรวม 240,160 บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ (320100)                                        จำนวน 10,000 บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ค่าเย็บเล่มหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ สำเนาหรือถ่าย     
     เอกสาร เข้าปกหนังสือ 
  2. ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
  3. ค่าจัดทำแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์  เพื่อรณรงค์  
      เผยแพร่และสร้างความตระหนักต่าง ๆ เช่น ป้าย 
      ประชาสัมพันธ์ถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด, ป้ายรณรงค ์
      ต่อต้านยาเสพติด, ป้ายรณรงค์หรือสร้างจิตสำนึกต่าง ๆ ,ป้าย 
      ประชาสัมพันธ์โครงการ/กีฬา/กิจกรรมต่าง ๆ  ตามนโยบาย  
      คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและอำนาจ 
      หน้าที่ของ อบต.บ้านหลวง 
   4. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำ 
      การอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ 
      เติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ และอยู่ในความรับผิดชอบ 
      ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหาม สัมภาระ  
      ค่าขนของ  ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าทำ 
      เต็นท์  , ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ, ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ,  
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      ค่าจ้างเหมายาม (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) , ค่าจ้างเหมา 
      บุคคลปฏิบัติงาน 
   5. ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์ วารสาร   
      หนังสือต่าง ๆ  ระเบียบกฎหมาย เอกสารแนวทางการ    
      ปฏิบัติงานของทางราชการ  และเป็นค่าจัดทำวารสารหรือวีดี 
      ทัศน์เผยแพร่กิจกรรม หรือผลการปฏิบัติงานของ  
      อบต.บ้านหลวง 
   6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ช่องทาง 
      วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
   7. ค่าแปลเอกสาร  ค่าล้าง - อัด – ขยายฟิล์ม 

          -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044  
        ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ

จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  
        มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที ่ 20 มิถุนายน 2559 เรื ่อง 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  
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        มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที ่ 22 มีนาคม 2560 เร ื ่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
        ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
        ลงวันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื ่องหลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีท ี ่ เบ ิกจ่ายในลักษณะค่าใช ้สอย ว ัสด ุ และค่า
สาธารณูปโภค 

 

 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ        
    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 

จำนวน 230,160 บาท 

  2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 
        -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร 

         และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  
         ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
         ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
         และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ศึกษาดูงาน  
         หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
         ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.  

   - เป็นไปตามระเบียบดังนี้   
     1)  ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)     
  หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1 

   

  2.2  โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์                     จำนวน 3,300 บาท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่    
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          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตามโครงการสัตว์ปลอด   
          โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
          มท  0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด   
          ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด   
          ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
          ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
          เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ     
          สุนัขบาใหแกสุนัขและแมว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
          คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ฯ 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
          หน้าที่ 68 ลำดับที่ 5  

  2.3  โครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
      คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                    

จำนวน 16,860 บาท 

         -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค 
           คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                    
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด   
          ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด   
          ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
          ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
          เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ     
          สุนัขบาใหแกสุนัขและแมว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
          คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ฯ 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
          ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
          เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว     
          ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-  2565)  
          หน้าที่ 68 ลำดับที่ 6 
 

  2.4  โครงการทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 20,000 บาท 
         -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน (โครงการทำหมันสุนัขและ 

          แมว) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยแผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์  
          ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  
          ที่เก่ียวข้อง และจำเป็นสำหรับโครงการ        
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
          ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557 

   

  2.5   โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
       เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษท่ีมีต่อร่างกาย 

จำนวน 40,000 บาท 

         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน (โครงการกำจัดขยะมูล 
          ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย แผ่นไว 
          นิลประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  
          ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นสำหรับโครงการ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
          ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น  
          ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
        - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ 
           มูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่             
          มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่     
          มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
           มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
          มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
          มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
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        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
         มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) 
          หน้าที่ 84 ลำดับที่ 5 

ค่าวัสดุ (533000) ยอดรวม 30,000 บาท 
  1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330200)   จำนวน 30,000 บาท 
  -  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท  

    น้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ถุงมือ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุด            
    ป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ 

   

งบเงินอุดหนุน  (560000)                                                            ยอดรวม 120,000 บาท 

1.  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน    รวม 120,000 บาท 
 1.1  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 120,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     

         หมู่ที่ 1 – 6 จำนวนหมู่บ้านละ 20,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่าย 
         ประกอบด้วย แผ่นไวนิล  ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
         และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น 
         สำหรับโครงการ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
         (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
          ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
          (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  
 อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           ยอดรวม 2,790,000 บาท 

งบดำเนินงาน (530000)                       ยอดรวม 290,000 บาท 

ค่าใช้สอย (532000)                                                                       ยอดรวม 290,000 บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ (320100)                                        จำนวน 150,000 บาท 

  -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ค่าเย็บเล่มหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ สำเนาหรือถ่าย     
     เอกสาร เข้าปกหนังสือ 
  2. ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
  3. ค่าจัดทำแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์  เพื่อรณรงค์  
     เผยแพร่และสร้างความตระหนักต่าง ๆ เช่น ป้าย 
     ประชาสัมพันธ์ถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด, ป้ายรณรงค ์
     ต่อต้านยาเสพติด, ป้ายรณรงค์หรือสร้างจิตสำนึกต่าง ๆ ,ป้าย 
     ประชาสัมพันธ์โครงการ/กีฬา/กิจกรรมต่าง ๆ  ตามนโยบาย  
     คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและอำนาจ 
      หน้าที่ของ อบต.บ้านหลวง 
   4. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำ 
      การอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ 
      เติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ และอยู่ในความรับผิดชอบ 
      ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหาม สัมภาระ  
      ค่าขนของ  ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าทำ 
      เต็นท์  ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ ค่าจ้าง

เหมาแรงงานทำของ ค่าจ้างเหมายาม (เจ้าหน้าที ่ร ักษาความ
ปลอดภัย)  ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน 

   5. ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์ วารสาร   
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      หนังสือต่าง ๆ  ระเบียบกฎหมาย เอกสารแนวทางการ    
      ปฏิบัติงานของทางราชการ  และเป็นค่าจัดทำวารสารหรือวีดี 
      ทัศน์เผยแพร่กิจกรรม หรือผลการปฏิบัติงานของ  
      อบต.บ้านหลวง 
   6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ช่องทาง 
      วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

   7.         ค่าแปลเอกสาร  ค่าล้าง - อัด – ขยายฟิล์ม           
         -   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 

   1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

   2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

  5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044  
        ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ

จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  
        มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่  20 มิถุนายน 2559 เรื ่อง 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  
        มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที ่ 22 มีนาคม 2560 เร ื ่อง

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
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        ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
           ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา          
           ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย    
           ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า 
           สาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ (533000) ยอดรวม 140,000 บาท 
 1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  (330400)    ยอดรวม 140,000 บาท 
  1.1 ถังขยะพลาสติก  

   -  เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน  
100  ใบ ๆ ละ 1,400 บาท 

      คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1) ถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดความจุ 200 ลิตร พร้อมฝา 
2) เส้นผ่านศูนย์กลาง  550-660 มม. x 880-900 มม. 
3) เจาะหู ร้อยเชือก 2 ข้าง 
4) เจาะรูก้นถัง 
5) พ่นโลโก้หน่วยงาน อบต. หรือข้อความโปรดรักษาความ

สะอาด  
  -   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
      1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
           บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
      2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989       
           ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
      3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444        
           ลงวันที่ 24มกราคม 2561 
      4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061         
           ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
      5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                       
           มท 0808.2/ว 1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
      6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                    
           มท 0808.2/ว 1545  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

จำนวน 140,000 บาท 
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      7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  
           มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564               

งบลงทุน  (540000) ยอดรวม    2,500,000       บาท 

 ค่าครุภัณฑ ์ รวม    2,500,000       บาท 
 1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 2,500,000 บาท 
   1.1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  

    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ๆ ละ     
       2,5000,000 บาท 
    -  เป็นไปตามบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 

       งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 

   ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ 

   กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 
   แบบอัดท้าย 

1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 
ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 
5,000 กิโลกรัม 

2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่
น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 

3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ำ 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนัก
ของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม 

4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถผลิตแรงดัน
สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
-   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ    
       บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

  2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989         
   ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 

3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444        
  ลงวันที่ 24มกราคม 2561 

 4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061         
  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

   จำนวน 
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5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                       
  มท 0808.2/ว 1358  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่                    
  มท 0808.2/ว 1545  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

  7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1627                  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  
 อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สำนักปลัด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 10,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน  (560000)                      ยอดรวม 10,000 บาท 
 1.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)                                                            จำนวน 10,000 บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

  ในระหว่างปีตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

และสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของเหล่ากาชาดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

   - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้  
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  

มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที ่ 24 กันยายน 2561 เรื ่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัด 

   - หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุดที ่ มท 0808.2/ว 3616           
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
   หน้าที่ 97 ลำดับที่ 14 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  
 อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

งานก่อสร้าง  ยอดรวม 2,383,225 บาท 

งบบุคลากร  (520000)                        รวม 839,610 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 839,610 บาท 
 1.  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)            จำนวน 592,000 บาท 
  -  เพ่ือเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 2 ตำแหน่ง 

   1. ผู้อำนวยการกองช่าง 
   2. นายช่างโยธา ปง/ชง  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น           
        พ.ศ.2542  
   2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่                  
        มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   3)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่       
        มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 
 

   

 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล (220200)                    จำนวน 5,000 บาท 
  -  เพ่ือเป็นค่าเงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนตำบล    

   จำนวน 1 ตำแหน่ง 
   1. นายช่างโยธา   ปง/ชง   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      
        พ.ศ.2542  
   2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  
        มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   3)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  
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        มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 
 

 3.  ประเภทเงินประจำตำแหน่ง  (220300)                                        จำนวน 42,000 บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล    

   จำนวน 1 ตำแหน่ง 
   1. ผู้อำนวยการกองช่าง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น       
        พ.ศ.2542  
   2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  
        มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   3)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  
       มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 
 

   

 4.  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)                                         จำนวน 200,610 บาท 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  เพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงาน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   จำนวน 1  ตำแหน่ง 
     1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฏีกา ประกาศ และหนังสือ 
   สั่งการดังนี้ 
   1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      
        พ.ศ.2542  
   2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง     
        มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่            
        19 สิงหาคม 2558 
   3)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่  
        มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561  
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งบดำเนินงาน  (530000)                      ยอดรวม 592,000 บาท 

ค่าตอบแทน  (531000)    รวม 132,000 บาท 
 1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.       

    (310100) 
จำนวน 60,000 บาท 

  - เพ่ือเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
  เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย ค่าตอบแทน  
  คณะกรรมการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล  
  และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ 
       แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่    
       พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
       มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 
  3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
       มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
 

   

 2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)              จำนวน 20,000 บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

   ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ 
      ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ.2559 
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  
       มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559   

 

   

 3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)  
      - เพ่ือเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
        และผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
      - เพ่ือเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกเงิน 

ค่าเช่าบ้าน 
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

จำนวน 42,000 บาท 
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   1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559                        

   4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

   5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  
        ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น                        
    

 4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)                 จำนวน 10,000 บาท 
  - เพ่ือเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล     

  และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและระเบียบดังนี้ 
   1)  พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร       
       พ.ศ.2562  
   2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของ  
       ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
       ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
   4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
       ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
   5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862  
       ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
       การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

   

ค่าใช้สอย  (532000) ยอดรวม 170,000 บาท 
 1.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   จำนวน 150,000 บาท 
   -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ค่าเย็บเล่มหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ สำเนาหรือถ่าย     
     เอกสาร เข้าปกหนังสือ 
  2. ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 
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  3. ค่าจัดทำแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์  เพ่ือรณรงค์  
      เผยแพร่และสร้างความตระหนักต่าง ๆ เช่น ป้าย 
      ประชาสัมพันธ์ถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด, ป้ายรณรงค ์
      ต่อต้านยาเสพติด, ป้ายรณรงค์หรือสร้างจิตสำนึกต่าง ๆ ,ป้าย 
      ประชาสัมพันธ์โครงการ/กีฬา/กิจกรรมต่าง ๆ  ตามนโยบาย  
      คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและอำนาจ 
      หน้าที่ของ อบต.บ้านหลวง 
   4. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำ 
      การอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ 
      เติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ และอยู่ในความรับผิดชอบ 
      ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหาม สัมภาระ  
      ค่าขนของ  ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าทำ 
      เต็นท์  , ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ, ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ,  
      ค่าจ้างเหมายาม (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ค่าจ้างเหมา    
      กำจัดผักตบชวา และวัชพืช, ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ฯลฯ 
   5. ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์ วารสาร   
      หนังสือต่าง ๆ  ระเบียบกฎหมาย เอกสารแนวทางการ    
      ปฏิบัติงานของทางราชการ  และเป็นค่าจัดทำวารสารหรือวีดี 
      ทัศน์เผยแพร่กิจกรรม หรือผลการปฏิบัติงานของ  
      อบต.บ้านหลวง 
   6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ช่องทาง 
      วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
   7. ค่าแปลเอกสาร  ค่าล้าง - อัด – ขยายฟิล์ม          

        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
   1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล     
       พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
       ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
      บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766         
      ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวง 
      มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 
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      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044  
      ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
      ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริกา 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  
       มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
       หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา 
       งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  
       วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
   7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  
      มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง 
      หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา 
      งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย   
      วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
   8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536         
      ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา 
      ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
      ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ  
      และค่าสาธารณูปโภค 
   9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746         
       ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา 
       ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
       ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ  
       และค่าสาธารณูปโภค 

 

 2.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   
    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)    

รวม 20,000 บาท 

  2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                จำนวน 20,000 บาท 
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  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
    และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  
    ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ  
    ในการเดินทางไปราชการ ทัศนศึกษาดูงานหรือไปอบรมสัมมนา 
    ของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง    
 - เป็นไปตามระเบียบดังนี้   
   1)  ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     
    หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

ค่าวัสดุ  (533000) ยอดรวม 290,000 บาท 
 1.  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)       จำนวน 90,000 บาท 
  - เพ่ือเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า     

  โคมไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  
        ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

   

 2.  ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)                                      จำนวน 200,000 บาท 
   - เพ่ือเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  เช่น  ไม้  ปูนซีเมนต์  ทราย    

   ตะปู  เลื่อย  ลูกรัง หินคลุก ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
    บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  
  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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งบลงทุน  (540000)                          ยอดรวม 951,615   บาท 

ค่าครุภัณฑ ์ ยอดรวม 100,000 บาท 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง) 

ยอดรวม 100,000 บาท 

 1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท 
  1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อ

ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ

หรือค่าซ่อมกลาง) เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท้าย

ของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ เปลี่ยน

ระบบไฮดรอลิก ทำสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 

    บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  

    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

    ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

จำนวน 100,000 บาท 

 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)                                                         ยอดรวม  851,615     บาท 

 1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)  รวม 429,000 บาท 
  1.1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต (Tack Coat) หนา 0.5 เมตร หมู่ที่ 4 
    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอส 
       ฟัลท์ติกคอนกรีต (Tack Coat) หนา 0.5 เมตร บริเวณถนนสาย 
       หลัก หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 212.00 
       เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที ่ม่น้อยกว่า 848.00 ตาราง 
       เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา  
       อบต.บ้านหลวง) 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

จำนวน 353,000 บาท 
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       หน้าที่ 49 ลำดับที่ 29 

  1.2 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว 
บริเวณคลองส่งน้ำ สปก. เชื่อมคลองขนมจีน หมู่ที่ 2 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคันกั้นน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อ PVC ขนาด 12  
     นิ้ว บริเวณคลองส่งน้ำ สปก. เชื่อมคลองขนมจีน หมู่ที่ 2 ปริมาณ 
     งาน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15.00  
     เซนติเมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 8 ต้น ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิด 
     ปลายบาน ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน  
     2 ท่อน  ดินถม กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.30 เมตร สูง 3.00 เมตร  
     หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 61.65 ลูกบาศก์เมตร แผ่นพื้น 
     สำเร็จรูปขนาด 0.35 x 2.00 เมตร จำนวน 48 แผ่น คอนกรีตเสริม 
     เหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี 
     พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 12.60 ตารางเมตร 
     (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา อบต.บ้านหลวง) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
       หน้าที่ 41 ลำดับที่ 34 

จำนวน 76,000 บาท 

 2. ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (421100) 
       2.1 ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลงต่อเติมหรือ 
        ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าขึ้น 
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
    พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

รวม    
จำนวน 

422,615 
422,615 

บาท 
บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  
 อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กองช่าง 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

 

งบลงทุน  (540000)                          ยอดรวม  200,000   บาท 

ค่าครุภัณฑ ์ ยอดรวม 200,000 บาท 
 1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 200,000 บาท 
    1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง เครื่องสัญญาณ  
    เตือนภัย เครื่องตัดกระสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม  
    เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่น 
    แผ่นเสียง เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องวัดความถ่ีคลื่นวิทยุ เครื่องถอดเทป  
    วิทยุ-เทป เครื่องเล่นซีดีและดีวีดี หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟระย้า แชง 
    กาเรีย ระบบโซล่าเซลล์ โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา ฯลฯ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ 
        องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
         บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1627  
         ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย     
         ในการประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่   
         เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

จำนวน 200,000 บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สำนักปลัด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งานบริหารทั่วไป  ยอดรวม 190,000 บาท 

ค่าใช้สอย  (532000) รวม 60,000 บาท 

 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300) 

รวม 60,000 บาท 

  1.1  โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน    จำนวน 30,000 บาท 
         -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการบำรุงและส่งเสริมการ 

ประกอบอาชีพของประชาชน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ  

       -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
    พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
    อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ 
    ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขอองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่  
   มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
    มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

   

      



132 

 

  1.2  โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง         จำนวน 30,000 บาท 
        -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพ 

          การเกษตร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
          ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯ   
      -   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
    อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ 
    ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขอองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่  
   มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
   มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

 
 

   

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน         ยอดรวม 130,000 บาท 

งบดำเนินงาน  (530000)                         ยอดรวม 130,000 บาท 
ค่าใช้สอย  (532000) รวม 130,000 บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   

    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
จำนวน 130,000 บาท 

  1.1  โครงการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้อง  
      สถาบันสำคัญของชาติ     

จำนวน 50,000 บาท 

         -  เพ่ือจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่ง
ความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
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     ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  
     พ.ศ. 2562 
2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ   
     ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
     มท 0818.2/ว257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
 

                

 
 

 1.2  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง   
      และสมานฉันท์ของคนในชาติ 

จำนวน 30,000 บาท 

        - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชาติมีความรักใคร่สามัคคี   
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
   มท 0818.2/ว257  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  

 

   

  1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                   จำนวน 50,000 บาท 
       - เพ่ือเป็นค่าจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

        ในกลุ่มเสี่ยง เช่นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
        และกิจกรรมบำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
    พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
    อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
    ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกรเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  
   มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 35 

ลำดับที่ 1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  

 อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สำนักปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ               

 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ        ยอดรวม 243,600 บาท 
งบดำเนินการ  (530000)                   รวม 50,000 บาท 
 ค่าใช้สอย  (532000) รวม 50,000 บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   

    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 
จำนวน 50,000 บาท 

  1.1 โครงการจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  และในวันสำคัญ                                             
     ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการจัดกิจกรรมในพิธีทาง 
        ศาสนารัฐพิธี  วันสำคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์  
        และวันอื่น ๆ ที่เป็นวันสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น ค่าวัสดุ      
        ตกแต่งสถานที่  ค่าตกแต่งซุ้มถวายพระพร  ค่าจัดทำพุ่มดอกไม้   
        ค่าใช้จ่ายในการประดับไฟ และธงทิวตามถนนในเขตองค์การ 
        บริหารส่วนตำบล ค่าใช้จ่ายเป็นการส่งเสริมกิจกรรมร่วมงาน ค่า 
        วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯ  
        และสำหรับเป็นค่ากิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ 
        ชาต ิ

   -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
 -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  

        มท 0818.2/ว 257 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
    หน้าที่ 80  ลำดับที่ 2-3 
 

 

จำนวน 50,000 บาท 
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งานกีฬาและนันทนาการ                             ยอดรวม 117,600 บาท 

งบดำเนินงาน  (530000)                  รวม 117,600 บาท 
ค่าใช้สอย  (532000)  รวม 117,600 บาท 
 1. ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 
จำนวน 117,600 บาท 

  1.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 52,600 บาท 
        -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทน  ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าเช่า
อุปกรณ์ ไฟฟ้า และเครื่องเสียงค่าเช่าเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จำเป็นในโครงการฯ 

      -   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559                    

   

                               -   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
          หน้าที่ 81  ลำดับที่ 6 
 

   

  1.2  โครงการแข่งขันกีฬาตำบล จำนวน 50,000 บาท 
       -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบล  เช่น  

        ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสนาม ค่า     
        กรรมการ ฯลฯ 

     -   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
    จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 
    แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 -   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547  
      ลงวันที่ 28 กันยายน  2561 
-    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
     หน้าที่ 66  ลำดับที่ 1        

 
 

   

  1.3 โครงการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านหลวง 
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบล 
   บ้านหลวงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการฝึกอบรม  

จำนวน 15,000 บาท 
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      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
   จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 
   แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
   และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   
    มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
    หน้าที่ 62  ลำดับที่ 6            

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ยอดรวม 76,000 บาท 
งบดำเนินงาน (530000)                       รวม 76,000 บาท 
ค่าใช้สอย  (532000) รวม 76,000 บาท 
 1. ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 
จำนวน 76,000 บาท 

  1.1  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ        
       -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการจัดงานประเพณี 
           สงกรานต์และวันผู้สงูอายุแห่งชาติ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าค่า  
           เครื่องเสียง ค่าตอบแทนค่าของขวัญ ของรางวัลค่าเช่าเวทีและ 
           ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯ  
       -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

 -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
    มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 

       -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
          หน้าที่ 81 ลำดับที่ 5 
 

จำนวน 60,000 บาท 
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  1.2  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

      และถวายเทียนพรรษา         
จำนวน 16,000 บาท 

      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการจัดงานประเพณแีห่ 
       เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ค่าจ้างเหมา จัดประดับ 
       ขบวนแห่เทียนพรรษาตกแต่งต้นเทียนพรรษา และค่าใช้จ่าย 
       อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯ     

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
   ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง  
   นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ.2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
   หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  

 อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สำนักปลัด 

ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

                  

งานส่งเสริมการเกษตร                  ยอดรวม 35,000 บาท 

งบดำเนินงาน  (530000)      รวม 35,000 บาท 
      ค่าวัสดุ (533000) รวม 20,000 บาท 
       1. ประเภทวัสดุการเกษตร (331000)  จำนวน 20,000 บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น คราด จอบ เสียม 
                ปุ๋ย พันธุ์ไม้ กระถางต้นไม้ อาหารสัตว์ ฯลฯ 
              - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  
                ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 

   

 ค่าใช้สอย  (532000) รวม 15,000 บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   

    รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 
  

1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ 
     - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร 
       ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ  
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
       ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
       ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม         
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
       หน้าที่ 84 ลำดับที่ 1 
 
 

 

จำนวน 
 

15,000 
 

บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  
 อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ด้านการดำเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง         

                  

งานงบกลาง                              ยอดรวม 6,039,500 บาท 

งบกลาง     รวม 6,039,500 บาท 
 1. ประเภทเงินสำรองรายจ่าย   (111000)                            จำนวน 250,000 บาท 
  -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายไว้เพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือ 

   กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด 
   สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ 
   บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม การป้องกัน   
   และบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย การ   
   ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การ    
   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค และการ 
   ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
    พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
5) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของ 
    โรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของ 
    โรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 
     ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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     พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
    บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  
     ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
     ด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของ 
     โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562 
      ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งใน

กรณีท่ีมีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค 
      ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560 
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสำคัญของโรค 
      อันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
      2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019  
      (COVID-19) 
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลง 
      วันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย 
      งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือ 
      ประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
      มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื ่อง ซักซ้อม

แนวทางดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด -19) 

15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343  
      ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดำเนินการและ

การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นท่ี 

16) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
      มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ

และการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684  
      ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการช่วยเหลือองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นและจังหวัดที ่ประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      พ.ศ. 2560 
18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215  
     ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
19) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 0533  
     ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
20) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที ่ มท 

0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
21) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที ่ มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
22) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่ มท 0820.3/ว 

1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 
23) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
24) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายไว้เพ่ือกรณี

ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
ก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม 

 2.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  (111100)                        จำนวน 75,000 บาท 
   2.1  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                          จำนวน 70,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                  
     พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
     ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และ 
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     ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ 
     องค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
     ในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
5)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
     หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน 
     ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
6)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
     หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ดําเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน 
     ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
7)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
     หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ดําเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน 
     ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
 

2.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจรที่ประชาชนได้รับ 
   ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยม

หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถ เป็นต้น  

-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการดังนี้ 
-  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
   มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1263  
    ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  
-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)  
    หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บาท 

 3.  ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (110700)                          จำนวน 4,200,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลบ้านหลวง     
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   จำนวน 477 คน 12 เดือน (ตามช่วงอายุ) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล      
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

2)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ

การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย

ยังชีพผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2552 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562 

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
    มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง  
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงิน

เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่             
    มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  

           เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี        
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั ่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู ้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
    หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1 
 

 

 4.  ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  (110800)                             จำนวน 1,100,000 บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลบ้านหลวง สำหรับคนพิการ  

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) และคนพิการที่
มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี 
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เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563) จำนวน 120 คน จำนวน 12 เดือน 
(ตามช่วงอายุ) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 

2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ

ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย

ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่                 
    มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง  
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย

ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
    มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง  
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย

ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  

มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที ่ 6 กรกาคม 2564 เรื ่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู ้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   

-   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
    หน้าที่ 64 ลำดับที่ 2 
 
 

 5.  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   (110900)                                 จำนวน 30,000 บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     
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   จำนวน 5 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่     
   มท 0810.9/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่
   มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
   หน้าที่ 64 ลำดับที่ 3 
 

 6.  ประเภทเงินสบทบกองทุนประกันสังคม  (110300)                        จำนวน 75,000 บาท 
   -  เพ่ือเป็นค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การบริหาร          

    ส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 และ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2543 มาตรา 103 โดยตั้ง
งบประมาณรายจ่ายร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 

 -  เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่  
    มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่าย 
    เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่  
    มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ  
    ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
    พนักงานจ้าง(ฉบับที่ 3)  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 

ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 

 

   

 7. ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
-   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนรายปีในอัตรา          
    ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี ตามที่กระทรวงแรงงาน

แจ้งการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 

จำนวน 7,000 บาท 
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-   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  

        มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
        เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน 

 
 

บำเหน็จ / บำนาญ    
 1.  ประเภทเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น               

     (กบท.) (120100) 
จำนวน 300,000 บาท 

  -   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วน 
    ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพ่ือเป็นหลักประกันในการจ่ายสิทธิประโยชน์ 
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีพ้นหรือออกจากราชการและมีสิทธิได้รับ 
    เงินบำเหน็จบำนาญ โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตาม 
    ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ทุกหมวด  
    ทุกประเภท  โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้   
    เงินที่มีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ องค์การบริหารส่วน 
    ตำบลให้จ่ายในอัตราร้อยละ 2 
-   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น         
   พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ 
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
    ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 

เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

       

   

 2. ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) 

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ  
      ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือจากอำเภอเสนา ที่ อย 0023.20/ ว 1321  
  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 

จำนวน 2,500 บาท 

 



75,000 75,000

7,000 7,000

4,200,000 4,200,000

1,100,000 1,100,000

30,000 30,000

250,000 250,000

300,000 300,000

2,500 2,500

5,000 5,000

70,000 70,000

514,080 514,080

42,120 42,120

42,120 42,120

86,400 86,400

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

ค่าตอบแทนรายเดือน

เลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

เงินเดือนนายก/รองนายก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ

เงินส ารองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบ้ียยังชีพความพิการ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)
676,800 676,800

3,565,450 45,000 592,000 4,202,450

50,000 5,000 55,000

210,000 42,000 252,000

1,027,640 200,610 202,580 200,610 1,631,440

5,000 5,000

84,000 84,000

460,000 30,000 120,000 60,000 670,000

30,000 20,000 50,000

98,000 42,000 140,000

25,000 10,000 35,000

งบด าเนินงาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

ค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เงินอ่ืน ๆ

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ

 หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินเดือนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถ่ิน

เงินประจ าต าแหน่ง
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

1,438,000 130,000 150,000 150,000 1,868,000

20,000 20,000

60,000 60,000

180,000 30,000 20,000 230,000

10,000 10,000

10,000 10,000

200,000 200,000

ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู

งานตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเบ้ียประกันภัย

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 

กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

เลือกต้ัง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง

และพิธีการ
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

20,000 20,000

100,000 100,000

5,000 5,000

8,400 8,400

47,600 47,600

7,000 7,000

192,080 192,080

5,600 5,600

9,600 9,600

5,600 5,600

10,000 10,000

ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน

ค่าอุปกรณ์การเรียน
รายจ่ายเพ่ือให้ได้ซ่ึงบริการ

ค่าหนังสือเรียน

ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL

 และ WiFi

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู

ผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็กของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

ค่าจัดการเรียนการสอน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปี

ใหม่ และเทศกาลสงกรานต์

โครงการอบรมเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

40,000 40,000

20,000 20,000

3,300 3,300

16,860 16,860

50,000

30,000

50,000

ค่าใช้สอยงบด าเนินงาน

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
50,000

โครงการจัดกิจกรรมและ

โครงการในการปกป้อง

สถาบันส าคัญของชาติ

50,000

โครงการบ ารุงและส่งเสริม

การประกอบอาชีพของ

ประชาชน

30,000

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน

สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์

โครงการส าหรับขับเคล่ือน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิง

ปฏิกูลและน้ าเสีย เพ่ือควบคุม

และก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีต่อ

ร่างกาย

โครงการท าหมันสุนัขและแมว
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

30,000

30,000

50,000

50,000

60,000

16,000

52,600

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานประเพณีแห่

เทียนพรรษาและถวายเทียน

พรรษา

16,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 52,600

โครงการจัดกิจกรรมในพิธีทาง

ศาสนา รัฐพิธี และในวัน

ส าคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย์

50,000

โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

แห่งชาติ

60,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ

การเกษตรด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง

30,000

โครงการแข่งขันกีฬาต าบล 50,000

โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างความ

ปรองดอง และสมานฉันท์ของ

คนในชาติ

30,000
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

15,000

15,000 15,000

100,000 100,000

60,000 229,945 140,000 429,945

20,000 20,000

150,000 150,000

250,000 250,000

27,400 27,400

30,000 30,000

90,000 90,000

200,000 200,000

20,000 20,000

260,000 260,000

20,000 20,000

5,000 5,000

20,000 20,000

100,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าบริการโทรศัพท์

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

โครงการสภาเด็กและเยาวชน 

ต าบลบ้านหลวง
15,000

โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

26,000 26,000

4,290 4,290

854,000 854,000

88,000 88,000

7,500 7,500

22,500 22,500

12,000 12,000

2,500,000 2,500,000

200,000 200,000

100,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์

จอคอมพิวเตอร์

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)

เคร่ืองพิมพ์Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์

เคร่ืองตอกบัตร

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

76,000 76,000

353,000 353,000

422,615 422,615

33,000 33,000

10,000 10,000

40,000 40,000

515,200 515,200

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

เงินอุดหนุน

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน

ต าบลสามตุ่ม

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคันก้ันน้ า ค.

ส.ล. พร้อมท่อ PVC ขนาด 12

 น้ิว บริเวณคลองส่งน้ า สปก. 

เช่ือมคลองขนมจีน หมู่ท่ี 2

โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปู

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Tack 

Coat) หนา 0.5 เมตร หมู่ท่ี 4
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งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000

30,000 30,000

6,039,500 11,081,300 5,000 1,426,635 592,740 10,000 2,990,000 2,386,225 35,000 25,000,000

เงินอุดหนุน

รวม 190,000 243,600

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย

 ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ

ต่างๆ
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