
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอบัญญตั ิ

 เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบรุี 

 

 

 



คํานํา 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ บัญญัติใหงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมของ

องคการบริหารสวนตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล จะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด นั้น 

ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบล

สิงห เปนงบประมาณสมดุล (งบประมาณที่รายรับและรายจายเทากัน) โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจาย

ของปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลสิงห หวังเปนอยางยิ่งวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ จะเปนขอบัญญัติงบประมาณที่เปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบล ที่ไดวางไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลสิงห 

  

 

 

        องคการบริหารสวนตําบลสิงห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 

เขต/อําเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนุบรี 

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

๑๕ ม.๑ ซอย- ถนน- แขวง/ตําบล สิงห 

เขต/อําเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 

 

 

พื้นที ่ ๘๗.๐๐ ตารางกิโลเมตร 

   

ประชากรทั้งหมด ๕,๑๓๕ คน 

ชาย  ๒,๕๙๔  คน 

หญิง ๒,๕๔๑ คน 

 

      ขอมลู ณ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

           หนา 

สวนท่ี ๑ 

- คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ๑-๕ 

สวนท่ี ๒  

- บันทึกหลักการและเหตผุล   ๗ 

- รายจายตามงานและงบรายจาย    ๘ - ๑๒ 

- ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ๑๓ - ๑๔ 

- รายงานประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ๑๕ - ๑๗ 

- รายละเอียดประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ๑๘ - ๑๙ 

- รายงานประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๐ - ๖๕ 

- รายละเอียดประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ๖๖ – ๑๐๗ 

- ขอบัญญัติงบประมาณรายจายตามแผนงาน ๑๐๘ - ๑๓๕ 

สวนท่ี ๓ 

ภาคผนวก 

- สําเนาโครงการและเอกสารการกําหนดราคากลางงานกอสราง ๑๓๖ - ๒๐๔ 

พรอมสําเนาแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ งบประมาณงบลงทุนใน 

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

- รายละเอียดคําชี้แจงในการตัง้งบประมาณ หมวดคาใชสอย หมวดคาครุภณัฑ  

  ที่ดินและสิ่งกอสราง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒ว/๐๔๔๔ ลง ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑       ๒๐๕ - ๒๑๔ 

- คาใชจายดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสิงห ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  

งานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ ๒๑๕ 

-  คาใชจายงบลงทุน ( คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๑๖  

- สําเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบลสิงห สมยัสามัญ   

สมัยท่ี ๓ ประจําป ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๑-๒ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔,๒๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๑๗ - ๒๓๙
  

 

 



๑ 

สวนท่ี ๑ 
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                                                                                             
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงห     
      
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลสิงห จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงหอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลสิงหจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังตอไปนี ้     
 ๑.สถานะการคลัง        
  ๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป        
   ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี ้       
   ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จํานวน ๒๒,๖๗๓,๕๗๙.๐๒ บาท    
   ๑.๑.๒ เงินสะสม จํานวน ๘,๒๑๐,๕๖๒.๐๘ บาท     
   ๑.๑.๓ เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๙,๔๙๐,๙๕๑.๓๘ บาท   
   ๑.๑.๔ รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน -  โครงการ 
รวม   -    บาท       
   ๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพันจํานวน -  โครงการ รวม  - บาท
   ๑.๒ เงินกูคงคาง จํานวน - บาท      
 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒   
  (๑) รายรับจริง จํานวน ๒๗,๒๕๙,๐๑๙.๗๓ บาท ประกอบดวย    
 หมวดภาษีอากร จํานวน   ๑,๘๘๔,๖๔๘.๔๗ บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน      ๑๑๔,๐๗๕.๖๙ บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน        ๗๙,๙๘๕.๙๒ บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน  -          บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน        ๑๙,๑๓๐.๐๐  บาท 
 หมวดรายไดจากทุน จํานวน -             บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จํานวน ๑๒,๖๙๕,๒๒๖.๓๑ บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน ๑๔,๔๑๘,๖๗๖.๔๗ บาท 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน   ๑,๐๒๗,๐๘๐.๐๐  บาท 
 (๓) รายจายจริง  จํานวน ๒๑,๒๕๕,๒๕๔.๒๕  บาท  
      ประกอบดวย    
  งบกลาง จํานวน  ๕,๖๒๕,๒๘๐.๐๐  บาท 
  งบบุคลากร จํานวน  ๙,๐๐๔,๗๑๙.๐๐ บาท 
  งบดําเนินงาน จํานวน  ๕,๖๑๐,๖๕๘.๓๔  บาท  
        

 
 



๓ 
 

  งบลงทุน จํานวน  ๒,๔๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท 
  งบรายจายอ่ืน จํานวน                  - บาท 
  งบเงินอุดหนุน จํานวน   ๑,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 (๔) รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน ๑,๐๒๗,๐๘๐.๐๐ บาท
 (๕) รายจายท่ีจายจากเงนิสะสม จํานวน                  - บาท 
 (๖) รายจายท่ีจายจากเงนิทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน                  - บาท 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

สวนที่ ๒ 

ขอบัญญัต ิ

 

เรื่อง 

 

งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

ของ 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 



๗ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ  งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของ องคการบริหารสวนตําบลสิงห 

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๒,๐๔๘,๑๒๐ 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔๓๐,๐๐๐ 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา ๖,๔๐๒,๔๒๖ 

  แผนงานสาธารณสุข ๒๑๒,๐๐๐ 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ๒๕,๐๐๐ 

  แผนงานเคหะและชุมชน ๒,๔๓๔,๐๐๐ 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๒๒๒,๐๐๐ 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖๐๕,๐๐๐ 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑,๔๙๑,๒๖๐ 

  แผนงานการเกษตร ๒,๑๐๐,๐๐๐ 

ดานการดําเนนิงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง ๗,๖๖๖,๖๐๐ 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๓๓,๖๓๖,๔๐๖ 

 

 



๘ 

องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

    
 

  

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร ๖,๙๒๔,๕๔๐ ๑,๘๑๔,๒๘๐ ๘,๗๓๘,๘๒๐ 
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) ๑,๘๗๙,๙๒๐ ๐ ๑,๘๗๙,๙๒๐ 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) ๕,๐๔๔,๖๒๐ ๑,๘๑๔,๒๘๐ ๖,๘๕๘,๙๐๐ 
งบดําเนินงาน ๒,๕๔๔,๐๐๐ ๔๕๕,๐๐๐ ๒,๙๙๙,๐๐๐ 
    คาตอบแทน ๑๗๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ 
    คาใชสอย ๑,๕๙๕,๐๐๐ ๓๑๕,๐๐๐ ๑,๙๑๐,๐๐๐ 
    คาวัสด ุ ๔๙๕,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๖๑๕,๐๐๐ 
    คาสาธารณปูโภค ๒๗๙,๐๐๐ ๐ ๒๗๙,๐๐๐ 
งบลงทุน ๒๓๘,๗๐๐ ๔๑,๖๐๐ ๒๘๐,๓๐๐ 
    คาครุภัณฑ ๒๓๘,๗๐๐ ๔๑,๖๐๐ ๒๘๐,๓๐๐ 
งบรายจายอื่น ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ 
    รายจายอ่ืน ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ 
                                             รวม ๙,๗๓๗,๒๔๐ ๒,๓๑๐,๘๘๐ ๑๒,๐๔๘,๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน         

 

   
 

  
งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ

ระงับอคัคีภัย 
รวม งบ 

    
      

        
งบดําเนินงาน ๙๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ 
    คาใชสอย ๙๕,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ 
    คาวัสด ุ ๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 
                                             รวม ๙๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ 

 

แผนงานการศึกษา                                            

       
งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม งบ     
      

        

งบบุคลากร ๑,๗๓๘,๘๔๐ ๐ ๑,๗๓๘,๘๔๐ 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) ๑,๗๓๘,๘๔๐ ๐ ๑,๗๓๘,๘๔๐ 
งบดําเนินงาน ๐ ๒,๔๔๘,๕๘๖ ๒,๔๔๘,๕๘๖ 
     คาใชสอย ๐ ๑,๔๓๓,๐๐๐ ๑,๔๓๓,๐๐๐ 
    คาวัสด ุ ๐ ๑,๐๑๕,๕๘๖ ๑,๐๑๕,๕๘๖ 
งบลงทุน ๐ ๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง ๐ ๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๐ ๑,๗๒๐,๐๐๐ ๑,๗๒๐,๐๐๐ 
    เงินอุดหนุน ๐ ๑,๗๒๐,๐๐๐ ๑,๗๒๐,๐๐๐ 
                                             รวม ๑,๗๓๘,๘๔๐ ๔,๖๖๓,๕๘๖ ๖,๔๐๒,๔๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

แผนงานสาธารณสุข      

    
 

  

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

รวม งบ 
    
      

        
งบดําเนินงาน ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ 
    คาใชสอย ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
    คาวัสด ุ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
    เงินอุดหนุน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
                                             รวม ๒๑๒,๐๐๐ ๒๑๒,๐๐๐ 

แผนงานสังคมสงเคราะห          

  

    
 

 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

รวม งบ 
   
      

        
งบดําเนินงาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
    คาใชสอย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
    เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
                                             รวม ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

แผนงานเคหะและชุมชน     

    
 

  

งานไฟฟาถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล รวม งบ 
    
      

        
งบดําเนินงาน ๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ 
    คาใชสอย ๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ 
งบลงทุน ๒,๓๓๘,๐๐๐ ๐ ๒,๓๓๘,๐๐๐ 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง ๒,๓๓๘,๐๐๐ ๐ ๒,๓๓๘,๐๐๐ 
                                             รวม ๒,๓๓๘,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๒,๔๓๔,๐๐๐ 

 

 

 



๑๑ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    

    
 

 

งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

รวม งบ 
    
      

        
งบดําเนินงาน ๒๒๒,๐๐๐ ๒๒๒,๐๐๐ 
    คาใชสอย ๒๒๒,๐๐๐ ๒๒๒,๐๐๐ 
                                             รวม ๒๒๒,๐๐๐ ๒๒๒,๐๐๐ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      

    
 

  

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเที่ยว 

รวม งบ 
    
      

        
งบดําเนินงาน ๒๖๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ 
    คาใชสอย ๒๐๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ 
    คาวัสด ุ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ 
                                             รวม ๒๖๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

       
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับอตุสาหกรรม
และการโยธา 

งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร ๙๙๔,๒๖๐ ๐ ๙๙๔,๒๖๐ 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) ๙๙๔,๒๖๐ ๐ ๙๙๔,๒๖๐ 
งบดําเนินงาน ๑๓๗,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๙๗,๐๐๐ 
    คาตอบแทน ๗,๐๐๐ ๐ ๗,๐๐๐ 
    คาใชสอย ๘๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ 
    คาวัสด ุ ๔๕,๐๐๐ ๐ ๔๕,๐๐๐ 
งบลงทุน ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
                                             รวม ๑,๑๓๑,๒๖๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๑,๔๙๑,๒๖๐ 

 

 

 

 



๑๒ 

แผนงานการเกษตร                                                                                                       
               

    
 

 

งานสงเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ํา

และปาไม 
รวม งบ 

    
      

        
งบดําเนินงาน ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 
    คาใชสอย ๓๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
    คาสาธารณปูโภค ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
                                           รวม ๒,๐๓๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

แผนงานงบกลาง 

      

    
 

  

งบกลาง รวม งบ 
    
      

        
งบกลาง ๗,๖๖๖,๖๐๐ ๗,๖๖๖,๖๐๐ 
    งบกลาง ๗,๖๖๖,๖๐๐ ๗,๖๖๖,๖๐๐ 
                                             รวม ๗,๖๖๖,๖๐๐ ๗,๖๖๖,๖๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
ขอบัญญัต ิ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องคการบริหารสวนตําบลสิงห 

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
         

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒  มาตรา ๘๗ จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงห และโดย
อนุมัติของนายอําเภอไทรโยค         
  ขอ ๑. ขอบัญญัต ินี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอ ๒. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 
ขอ๓. งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนจํานวนรวมทั้ งสิ้น 

๓๓,๖๓๖,๔๐๖ บาท 
ขอ ๔. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๓,๖๓๖,๔๐๖ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้
 

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๒,๐๔๘,๑๒๐ 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔๓๐,๐๐๐ 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา ๖,๔๐๒,๔๒๖ 
  แผนงานสาธารณสุข ๒๑๒,๐๐๐ 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ๒๕,๐๐๐ 
  แผนงานเคหะและชุมชน ๒,๔๓๔,๐๐๐ 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๒๒๒,๐๐๐ 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖๐๕,๐๐๐ 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑,๔๙๑,๒๖๐ 
  แผนงานการเกษตร ๒,๑๐๐,๐๐๐ 
ดานการดําเนนิงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง ๗,๖๖๖,๖๐๐ 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๓๓,๖๓๖,๔๐๖ 
       
    
 
 
 



๑๔ 
 

  ขอ ๕. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้ 
  

งบ ยอดรวม 
รวมรายจาย ๐ 

  ขอ ๖. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสิงหปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล      
  ขอ ๗. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสิงหมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้ 
      
         
   ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................  
    
         
         
     (ลงนาม).................................................. 
"         (นายสายยันต  แสงเคลือบ)    
     ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห  
  
 
                       อนุมัติ         
         
         
(ลงนาม)..................................................         
          (นายเดโช ประกาศแกนทราย)         
    ตําแหนง นายอําเภอไทรโยค   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องคการบริหารสวนตําบลสิงห 

อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น ๓๓,๖๓๖,๔๐๖ บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอดุหนุนทั่วไป แยกเปน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารท่ัวไป รวม     ๙,๗๓๗,๒๔๐ บาท 
งบบุคลากร                                                                   รวม    ๖,๙๒๔,๕๔๐  บาท 
 เงินเดือน (ฝายการเมือง)  รวม       ๑,๘๗๙,๙๒๐ บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายก      จํานวน      ๕๑๔,๐๘๐ บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหผูบริหาร ดังนี ้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ ๒๐,๔๐๐ บาท จํานวน๑๒เดือนรวมเปนเงิน ๒๔๔,๘๐๐บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๒  ตําแหนงๆละ ๑๑,๒๒๐บาท จํานวน  ๑๒  เดือน  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๒๖๙,๒๘๐  บาท (ตั้งจายจากเงนิรายได 
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก   จํานวน  ๔๒,๑๒๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ดังนี้ 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท จํานวน ๑๒เดือน รวมเปนเงนิ ๒๑,๐๐๐ บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒ ตําแหนง ๆละ ๘๘๐บาท จํานวน ๑๒ เดือน  รวมเปน

เงิน ๒๑,๑๒๐ บาท  
               รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๑๒๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                    จํานวน       ๔๒,๑๒๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ดังนี้ 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท จํานวน ๑๒เดือน รวมเปนเงนิ ๒๑,๐๐๐ บาท 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒ ตําแหนง ๆละ ๘๘๐บาท จํานวน ๑๒ เดือน รวมเปน

เงิน ๒๑,๑๒๐ บาท  
    รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๑๒๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน       ๘๖,๔๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายก เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน   เปนเงนิรวม 

ทั้งสิ้น ๘๖,๔๐๐ บาท (ตั้ง จายจากเงินรายได) 
 เงินคาตอบแทนสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น            จํานวน  ๑,๑๙๕,๒๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
- ประธานสภา เดือนละ ๑๑,๒๒๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๑๓๔,๖๔๐ บาท 
- รองประธานสภาเดือนละ ๙,๑๘๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๑๑๐,๑๖๐ บาท 
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑๐ คน เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน

เงิน ๘๖๔,๐๐๐ บาท 
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ ๗,๒๐๐ บาทจํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๘๖,๔๐๐บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๕,๒๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 



 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม    ๕,๐๔๔,๖๒๐ บาท 
 เงินเดือนพนักงาน        จํานวน   ๒,๗๗๕,๖๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบลสิงห จํานวน ๘ อัตรา 

ดังนี้ 
๑. ปลัดองคการรบริหารสวนตําบล เดือนละ ๔๔,๑๓๐ บาท จํานวน ๑๒เดือน เปนเงิน ๕๒๙,๕๖๐ บาท 
๒. หัวหนาสํานักงานปลัด เดือนละ ๓๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดอืน เปนเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท 
๓. นักพัฒนาชุมชน เดือนละ ๓๐,๒๒๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๓๖๒,๖๔๐ บาท 
๔. นักวิชาการศึกษา เดือนละ ๒๘,๕๖๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๓๔๒,๗๒๐ บาท 
๕. นักทรัพยากรบุคคล เดือนละ ๒๗,๔๘๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๓๒๙,๗๖๐ บาท 
๖. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนละ ๒๖,๑๒๐บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน 

๓๑๓,๔๔๐ บาท 
๗. เจาพนักงานธุรการ เดือนละ ๒๕,๑๙๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๓๐๒,๒๘๐ บาท 
๘. นักวิเคราะหนโยบายและแผน เดือนละ ๑๖,๖๐๐ บาท จํานวน ๑๒เดือน เปนเงิน ๑๙๙,๒๐๐ บาท 

รวมเปนเงนิทั้งสิ้น ๒,๗๗๕,๖๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน     จํานวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง หรือเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน ใหแก พนักงานสวนตําบล ดังนี้ 
- เงินเพ่ิมประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ ๗,๐๐๐บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน

เงิน ๘๔,๐๐๐ บาท 
- เงินเพ่ิมประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด เดือนละ ๓,๕๐๐บาท จํานวน๑๒ เดือนเปนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
- เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหแกเจาพนักงานปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย เดือนละ 

๒๕๐ บาท   จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท    
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๒๙,๐๐๐ บาท ต้ังจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 

เงินประจําตําแหนง      จํานวน       ๘๔,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกปลัดองคการบริหารสวน ตําบล เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท จํานวน 

๑๒ เดือน  รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) สํานักปลัด 
คาจางลูกจางประจํา                                                        จํานวน      ๒๔๔,๓๒๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา ตําแหนงภารโรง จํานวน ๑ อัตราเดือนละ ๒๐,๓๖๐ บาท   

จํานวน ๑๒ เดือน รวม เปนเงิน ๒๔๔,๓๒๐ บาท (ตั้งจายจากเงนิรายได) 
คาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน    ๑,๗๒๓,๘๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ดังนี้ 
๑. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน เดือนละ๑๙,๓๘๐บาทจํานวน ๑๒ เดือนเปนเงิน๒๓๒,๕๖๐บาท 
๒. ผูชวยสัตวแพทย เดือนละ ๑๖,๐๔๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๑๙๒,๔๘๐ บาท 
๓. พนักงานขับรถยนต ๓ อัตรา เดือนละ ๓๓,๖๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงนิ ๔๐๓,๒๐๐ บาท 
๔. ผูชวยเจาพนักงานประปา ๒ อัตรา เดือนละ ๒๗,๒๙๐บาท จํานวน๑๒เดือนเปนเงิน๓๒๗,๔๘๐ บาท 
๕.พนักงานผลิตน้ําประปา เดือนละ ๙,๗๘๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๑๑๗,๓๖๐ บาท 
๖. พนักงานสูบน้ํา เดือนละ ๑๒,๙๖๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๑๕๕,๕๒๐ บาท 
๗. พนักงานประจํารถขยะและขนขยะ เดือนละ ๙,๐๐๐ บาทจํานวน๑๒เดือน เปนเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
๘.ผูชวยครูผูดูแลเด็ก เดือนละ ๑๕,๖๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดอืน เปน เงิน ๑๘๗,๒๐๐ บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๓,๘๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง       จํานวน        ๘๗,๙๐๐ บาท 



เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ดังนี ้
๑.พนักงานขับรถยนต จํานวน ๒ อัตรา เดือนละ ๒,๐๐๐บาท จํานวน ๑๒เดือน เปนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท 
๒. พนักงานสูบน้ํา  เดือนละ ๓๒๕ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๓,๙๐๐ บาท 
๓. พนักงานผลิตนน้ําประปา เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
๔. พนักงานประจํารถขยะฯ เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒เดอืน เปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

รวมเปนเงิน ๘๗,๙๐๐ บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 
 
งบดําเนินงาน  รวม     ๒,๕๔๔,๐๐๐ บาท 
 คาตอบแทน รวม          ๑๗๕,๐๐๐ บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
จํานวน     ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

๑. เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวน 
ตําบลสิงห   จํานวน ๖๐,๐๐๐  บาท         
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนเปนกรณพีิเศษอนั 
 
เปนลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป แก พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๗ 

- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และอ.อบต.,ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว ไปเก่ียวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทน อื่นเปนกรณีพิเศษอันเปนลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน สวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๘ 

๒. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งให ดําเนนิการเก่ียวกับการจัดซื้อจัด 

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

-เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวัน ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
หลักเกณฑ 

การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ กรรมการ 
๓.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหารสวน ตําบล จํานวน ๒๐,๐๐๐  บาท 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒ /ว๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗  

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล 
เรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๑๒๐,๐๐๐  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน ปลัด) 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน       ๑๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหารทํา การนอกเวลาราชการใหแก 

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจาง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  ตั้งจายจาก 
เงนิรายได(สํานักงานปลัด) 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอง แทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 



ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๐๙   ลงวันที่ ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
คาเชาบาน       จํานวน         ๒๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลของสํานักปลัดซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจาย

จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.

๒๕๕๙ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน คาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      จํานวน       ๒๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจาย

จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๔ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.

๒๕๖๐ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ ศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถิ่น   
พ.ศ.๒๕๔๑ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ ศึกษาบุตรของพนักงานสวน 

ทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ 
 คาใชสอย                                                               รวม    ๑,๕๙๕,๐๐๐  บาท 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
         คาใชจายในการดําเนนิการเลือกตั้งทองถิ่น                               จํานวน    ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือใชจายในการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่ วางและกรณีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งใหมีการเลือกตั้งใหม) สําหรับ อัตราคาใชจายเปนไปตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ( กกต.) กําหนด 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ขอ ๒๖และขอ ๒๗ ตามหนังสือ ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๓๖๗๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๕ ป(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๗ ขอ ๙   ตั้งจายจาก

เงินรายได (สํานักงานปลัด) 
         รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                           จํานวน  ๖๕๐,๐๐๐ บาท                                               

-เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปก หนังสือ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเก่ียวกับการจางเหมา โฆษณาและเผยแพรขาวทาง 

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพ ตางๆ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
-เปนไปตามหนังสือกรกะทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙  

เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชสอย ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช 
สอยและสาธารณปูโภค 

-เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  จํานวน ๖๐๐,๐๐๐  บาท 



-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากทีมท.๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายคาจาง เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานัก งานปลัด) 
        รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ         จํานวน       ๑๕,๐๐๐ บาท                                   

-เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมาเยี่ยมชม ตรวจงานหรือปฏิบัตงิาน 
เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล และคาเลี้ยง รับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เชน
คาอาหาร คา อาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่เก่ียวของ  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง 
การตั้ง 

งบประมาณและการเบิกจายเงินคา รับรองหรือคาเบี้ยเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงนิ
รายได (สํานัก งานปลัด) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา, คาใชจายในการเดินทางราชการ  จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
-เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆเชน คาลงทะเบียนใน การสงพนักงานสวนตําบล  

พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลหรือผูท่ีไดรับอนุมัติจากองคการบริหาร
สวน ตําบลเขารับการสัมมนา และคาใชจายตางๆตามทีก่ฎหมายกําหนด ฯลฯ  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง ไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓ และ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔)     ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักงานปลัด) 

โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ      จํานวน         ๕๐,๐๐๐  บาท                
-เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันปยมหาราช ๒๓ ตุลาคม เนื่อง ในวันคลายวันสวรรคตพระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช และงานสําคัญอื่นๆ เชน คาจัดสถานท่ี คาเครื่องขยายเสยีง เต็นท เวที 
คาอาหารและเครื่องดื่ม , คาพวงมาลา, คาของขวัญของ รางวัลอื่นๆที่จําเปน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายใชจายใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๕ ขอ ๒ ตั้งจาย
จากเงิน 

รายได (สํานักงานปลัด) 
        โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี   

     จํานวน ๔๐,๐๐๐   บาท 
-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยู หัว,สมเด็จพระนางเจาบรมราชิน,ี  

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีในพระบาท สําเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ ๙ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงาน การจัดการแขงชันกีฬา 

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๕ ขอ ๓ ตั้งจาย
จาก 

เงินรายได (สํานักงานปลัด) 
โครงการเชาพื้นท่ีบนอินเตอรเน็ตและจัดทําเว็ปไซคของอบต.สิงห     จํานวน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
-เพ่ือจายเปนคาเชาพื้นที่อินเตอรเน็ตขององคการบริหารสวนตําบล ระยะ เวลา๑ป 



-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ 

 เรือง หลักเกณฑการเบิกจายคา จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หนา ๘๗ ขอ ๘ ตั้ง

จายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
         โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.สิงห                จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมศักยภาพพนักงานอบต. 

 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน การฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หนา ๘๖ ขอ ๒  ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
         โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบรหิาร,สมาชิกสภา,พนักงาน อบต.สิงห   จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

 -เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมศักยภาพผูนําชุมชน สมาชิก สภา,พนักงาน อบต.สิงห 
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน การฝกอบรมและการเขารับการ 

ฝกอบรมของ   เจาหนาที่ทองถิน่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หนา ๘๖ ขอ ๑ 
 ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักงานปลัด) 
โครงการอบรมใหความรูดานสิทธิและหนาที่ประชาชน กฎหมายที่ควรรูและ การปกครอง 
                      จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูดานสิทธิและหนา ที่ กฎหมายที่ควรรู และการ 

ปกครองแบบประชาธิปไตย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน การฝกอบรมและการเขารับการ 

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หนา ๘๗ ขอ ๕  
ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักงานปลัด)  

          โครงการอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
                           จํานวน   ๑๐,๐๐๐  บาท 

-เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูตามพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน การฝกอบรมและการเขารับการ 

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หนา ๗๙ ขอ ๑  
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม            จํานวน   ๘๐,๐๐๐  บาท 
-เพ่ือจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษา ทรัพยสินครุภัณฑ เชน รถยนต คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ 

และอื่นๆเพื่อใหสามารถใชงานได ตามปกติ กรณเีปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งกอสรางและคาแรงงาน 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท .๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที๒่๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  

เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช 
สอย และคาสาธารณูปโภค 



-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) 
 
 คาวัสดุ      รวม        ๔๙๕,๐๐๐ บาท 

วัสดสุํานักงาน        จํานวน     ๘๕,๐๐๐  บาท 
-เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แบบพิมพ ตรายาง ปายชื่อ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ 

หรือจางพิมพ ฯลฯ คาวัสดุสําหรับใช ในงานราชพิธี เชน ธงชาติ เสาธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ พระบรมรูป 
จําลอง ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนมากที่มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗  
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตาม
งบ ประมาณ 

 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
         วัสดุงานบานงานครัว             จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆเชน ไมกวาด ผาปูโตะ ถวย ชาม ชอนสอม แกวนน้ํา และอ่ืนๆฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน  

๒๕๕๘  เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตาม
งบ ประมาณ 

 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
          วัสดุกอสราง                         จํานวน ๑๐,๐๐๐   บาท 

-เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทอนน้ํา อุปกรณประปา อางน้ํา ทอตอและอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ดวนมาก  ที ่มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘   ลงวันที ่ ๒๗  
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตาม
งบ ประมาณ  

ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักงานปลัด) 
         วัสดุยานพาหนะและขนสง                        จํานวน  ๘๐,๐๐๐  บาท 

-เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ หัว เทียน ยางนอก ยางใน ไขควง และ
อุปกรณอะไหลยานพาหนะตางๆ และ อื่นๆฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๘  เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน ทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘  ลงวันที ่๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตาม
งบ ประมาณ  

 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                              จํานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวนกลาง และรถจักรยานยนตของ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบล รถของหนวยงานราชการท่ีองคการบริหารสวนตําบลขอสนับสนุนและเครื่องมือ
อุปกรณ ขององคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องตัดหญา ฯลฯ ที่ใชในการปฏิบัติ หนาที่ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซนิ น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน ทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันท่ี ๒๗  
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตาม
งบ ประมาณ  

 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร                        จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน โปสเตอร ฟวเจอรบอรด สี วารสาร ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๘  เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘  ลงวันที ่ ๒๗  
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตาม
งบ ประมาณ 

 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
         วัสดุคอมพิวเตอร                       จํานวน  ๗๐,๐๐๐  บาท 
       เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผนดิสก แผนโปรแกรม หมึกคอมพิวเตอร และอ่ืนๆ 
ฯลฯ  ที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘  เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน ทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวนัที่ ๒๗  
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตาม
งบประมาณ 

 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
  คาสาธารณูปโภค            รวม        ๒๗๙,๐๐๐ บาท 
         คาไฟฟา                                                                       จํานวน   ๒๐๐,๐๐๐  บาท                                  
      เพ่ือจายเปนคาไฟฟาที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖  
 
 

กรกฎาคม ๒๕๕๖   เรื่อง รูปแบบและการ จําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ตั้งจายจาก เงินรายได (สํานักปลัด) 



คาน้ําประปา , คาน้ําบาดาล                        จํานวน   ๒๔,๐๐๐  บาท                                   
  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา ขององคการบริหารสวนตําบล 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖  

กรกฎาคม ๒๕๕๖  เรื่อง รูปแบบและการ จําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตั้งจายจาก เงินรายได (สํานักปลัด) 
คาบริการโทรศัพท                    จํานวน    ๔๐,๐๐๐   บาท                     
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท ขององคการบริหารสวนตําบล 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖  

กรกฎาคม ๒๕๕๖     เรื่อง รูปแบบและการ จําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ตั้งจายจาก เงินรายได (สํานักปลัด) 
คาบริการไปรษณีย                 จํานวน     ๑๕,๐๐๐   บาท 
 เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย ขององคการบริหารสวนตําบล 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖ 

 กรกฎาคม ๒๕๕๖  เรื่อง รูปแบบและการ จําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ตั้งจายจาก เงินรายได (สํานักปลัด) 

งบลงทุน      รวม        ๒๓๘,๗๐๐ บาท  
 คาครุภัณฑ      รวม        ๒๓๘,๗๐๐ บาท                                                                                       
 ครุภัณฑสํานักงาน 
         คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทําลายครั้งละ ๑๐ แผน  ขนาดกระดาษหลังทําลาย
กวาง ๓-๔ มิลลิเมตร ยาว ๒๕-๔๐ มิลลิเมตร    จํานวน     ๒๔,๐๐๐    บาท 

-เพ่ือจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทําลายครั้งละ๑๐ แผน ขนาดกระดาษหลังทําลาย 
กวาง ๓-๔ มิลลิเมตร ยาว ๒๕-๔๐ มิลลิเมตร  จํานวน ๑ เครื่อง 

-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หนา ๑๙ ขอ ๑๐.๔.๒ 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๑๐๐ ขอ ๑๔  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 
 

        คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารทรงเตี้ยบานสไลดกระจก จํานวน ๒ ตู      จํานวน   ๗,๖๐๐  บาท 
-เพ่ือจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารทรงเตี้ยบานสไลดกระจก จํานวน ๒ ตู ราคาตูละ ๓,๘๐๐ บาท (ตามราคา 

ทองตลาดเนื่องจาก ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๑๐๑ 
ขอ ๑๗ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน ปลัด) 

  คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปด     จํานวน ๕,๕๐๐  บาท                                  
- เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานตูเก็บเอกสารแบบ ๒ ประตู เปนตู เหล็ก จํานวน ๑ ตูๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท 
-เปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ หนา ๒๒ ขอ ๑๐.๑๖.๑ แบบ ๒บาน 
- ปรากฏในพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๑๐๑ ขอ ๑๘  
ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักงานปลัด) 

         จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน ๑ ชุด             จํานวน ๘,๕๐๐  บาท                                           
-เพ่ือจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน ๑ ชุด ราคา ๘,๕๐๐ บาท มี คุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) ทําดวยไมสัก 
๒) มีโตะหมูบูชา ๙ ตัว ความกวางตัวละ ๙ นิ้ว 
๓) มีฐานรองโตะหมู 
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 



-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๑๐๑ ขอ ๑๕  
ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักงานปลัด) 
ตูเกบ็เอกสารแบบ ๒ ประตู                                               จํานวน   ๑๑,๐๐๐  บาท 
 -  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานตูเก็บเอกสารแบบ ๒ ประตู เปนตู เหล็ก จํานวน ๒ ตู ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑ หนา ๒๒ขอ ๑๐.๑๖ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๙๙ ขอ ๒ ตั้งจาย จากเงินรายได สํานักงานปลัด 
 

 ครุภัณฑการเกษตร  
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซินสูบน้ําได ๑,๐๐๐ ลิตร/นาที ขนาด ๗ แรงมา  

จํานวน ๑ เครื่อง                  จํานวน  ๒๒,๕๐๐   บาท 
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนตเบนซินสูบน้ําได ๑,๐๐๐ ลิตร/นาที ขนาด ๗ แรงมา  

จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่อง ละ ๒๒,๕๐๐ บาท 
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ หนา ๔ ขอ ๒.๖.๑ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕)หนา ๑๐๒ ขอ ๒๔ 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับXGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSILumen จํานวน ๖๒,๕๐๐ บาท 
จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอ  
ภาพ๓,๘๔๐x๒,๑๖๐ พิกเซล ขนาด๕๕นิ้ว       จํานวน  ๒๗,๕๐๐ บาท 
ครุภัณฑงานบานงานครัว        จํานวน  ๒๖,๐๐๐  บาท 
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน ๒ เครื่อง                           จํานวน  ๒๖,๐๐๐   บาท 
 เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๓,๐๐๐ บาท 
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ หนา ๑๐ ขอ ๖.๕.๓ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๑๐๒ ขอ ๒๗ 
 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร   
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา                            จํานวน    ๒,๖๐๐  บาท 
-เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิดLED ขาวดําจํานวน ๑เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
 
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A๔ไมนอยกวา ๑๘ หนาตอ นาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๘ MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไม นอยกวา ๑ ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา ๑๕๐ แผน 
-สามารถใชไดกับ A๔,Leter,Legal และ Custom 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑ คอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หนา ๑๐๐ ขอ ๙  ตั้ง

จายจากเงนิรายได  (สํานักงาน ปลัด) 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สีแบบ Network             จํานวน  ๒๔,๐๐๐   บาท 
-เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สีแบบ Network จํานวน ๒ เครื่อง คุณลักษณะ

พ้ืนฐาน มีดังนี้ 



-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา ๑๘ หนาตอ นาที (ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพรางสี สําหรับกระดาษ เอ ๔  ไมนอยกวา ๑๘ หนาตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๒๘ MB 
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไม นอยกวา ๑ ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอย

กวา ๑ ชอง หรือสามารถ ใชงานผานเครอืขายไรสาย(Wi-Fi)ได 
-มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา ๑๕๐ แผน 
-สามารถใชไดกับ A๔,Leter,Legal และ Custom 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑ คอมพิวเตอร  
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หนา ๑๐๐ ขอ ๑๐  

ตั้งจายจากเงนิรายได  (สํานักงาน ปลัด) 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย กวา ๑๙ นิ้ว)  

จํานวน      ๑๗,๐๐๐   บาท 
- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงผล ภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) 

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา ๓.๑ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา มีขนาดไมนอย กวา ๔ GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย กวา ๑ TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย 
 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา ๑ ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภุัณฑ คอมพิวเตอร 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๑๐๓ ขอ ๓๐ 
 

งบรายจายอื่น                                                             รวม         ๓๐,๐๐๐ บาท 
 รายจายอื่น  รวม          ๓๐,๐๐๐ บาท  

คาจางที่ปรึกษาในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของการรับบริการ  จํานวน ๓๐,๐๐๐  บาท 
-เพ่ือจางที่ปรึกษาในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของการรับ บริการ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๗ ขอ๗  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน

ปลัด) 
 

งานบริหารงานคลัง                                                                   รวม     ๒,๓๑๐,๘๘๐ บาท  
งบบุคลากร                                                                             รวม     ๑,๘๑๔,๒๘๐ บาท  



 เงินเดือน (ฝายประจํา)                                           รวม     ๑,๘๑๔,๒๘๐ บาท  
 เงินเดือนพนักงาน                                                           จํานวน ๑,๑๙๓,๘๘๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ดังนี ้
๑. ผูอํานวยการกองคลัง ระดับตน เดือนละ ๒๙,๑๑๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๓๔๙,๓๒๐ บาท 
๒. หัวหนาฝายการเงินและบัญชี  เดือนละ ๒๕,๔๗๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๓๐๕,๖๔๐ บาท 
๓. เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงานเดือนละ๒๕,๑๙๐บาทจํานวน๑๒ เดือนเปนเงนิ๓๐๒,๒๘๐บาท 
๔. เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เดือนละ ๑๙,๗๒๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๒๓๖,๖๔๐ บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๓,๘๘๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน                                              จํานวน        ๖๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล ดังนี ้
๑.ผูอํานวยการกองคลัง เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน รวม เปนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
๒. หัวหนาฝายการเงินและบัญชี เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท จํานวน ๑๒เดือน รวมเปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
คาจางลูกจางประจํา                                                       จํานวน      ๕๖๐,๔๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจาง จํานวน ๒ อัตรา ดังนี ้
๑. นักวิชาการเงินและบัญชี เดือนละ ๒๖,๙๘๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๓๒๓,๗๖๐ บาท 
๒. เจาพนักงานจัดเก็บรายได เดือนละ ๑๙,๗๒๐ บาท จํานวน ๑๒เดือน เปนเงิน ๒๓๖,๖๔๐ บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕๖๐,๔๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
งบดําเนินงาน                                                                   รวม        ๔๕๕,๐๐๐ บาท  
 คาตอบแทน                                                                รวม          ๒๐,๐๐๐ บาท  

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                                               จํานวน    ๒๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจําผูมีสิทธิเบิกของ

กองคลังไดตามระเบียบกําหนด 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวเก่ียวกับ การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง) 
 คาใชสอย                                                              รวม        ๓๑๕,๐๐๐ บาท 
 รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ 

คาปายประชาสัมพันธภาษีประจําป ๒๕๖๓                               จํานวน   ๕,๐๐๐  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาปายประชาสัมพันธภาษีประจําป ๒๕๖๓ 
-เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม 

๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง) 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                                              จํานวน   ๒๑๖,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการ ฯลฯ 
-ผูชวยเจาหนาที่การเงินฯ เดือนละ๙,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
-ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท 



-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงนิคาจาง เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา๘๖ ขอ ๓  ตัง้จายจากเงนิ
รายได (กองคลัง) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา,คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน ๗๔,๐๐๐  บาท 
-เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆเชน คาลงทะเบียนใน การสงพนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลหรือผูท่ีไดรับอนุมัติจากองคการบริหาร
สวนตําบลเขารับการสัมมนา และคาใชจายตางๆตามท่ีกฎหมายกําหนด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง ไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓ และ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม                                                      จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษา ทรัพยสิน ครุภัณฑ เชน  คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศและอื่นๆ

เพ่ือใหสามารถใช งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งกอสรางและคาแรงงาน 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท .๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 

๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช สอย และคาสาธารณปูโภค   ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 

 

 คาวัสดุ                                                    รวม        ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุสํานักงาน                                                              จํานวน        ๖๐,๐๐๐  บาท 
-เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แบบพิมพ ตรายาง ปาย ชื่อ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ

หรือจางพิมพ ฯลฯ คาวสดสาหรบใชในงานราช พิธี เชน ธงชาติ เสาธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ พระบรมรูป
จําลอง ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนมากที่มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตาม
งบ ประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 

 

วัสดุคอมพิวเตอร                                                            จํานวน       ๖๐,๐๐๐  บาท 
-เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆที่เก่ียวของกับ ระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนมากที่มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตาม
งบ ประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 
งบลงทุน                                                             รวม          ๔๑,๖๐๐ บาท  
 คาครุภัณฑ                                                 รวม         ๔๑,๖๐๐  บาท  

ครุภัณฑสํานักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล          จํานวน      ๒๒,๐๐๐  บาท 
-เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 



-มีหนวยประเมินผลทาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) จํานวน ๑ หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้

๑.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน   ขนาดไมนอยกวา 
๔ MB ตองมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๒.๒ GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก 
(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา ๑๐ แกน หรือ 

๒.ในกรณีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวากวา 
๖ MB  ตองมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๑.๖ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกาได
ในกรณทีี่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา ขนาดไมนอย กวา ๘ GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย กวา ๑ TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา ๑,๓๖๖ X ๗๖๘ Pixel และมี ขนาดไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมนอยกวา ๓ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา ๑ ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n,ac) และBluetooth 
ตั้งจายจากเงนิรายได (กองคลัง) 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร    
คอมพิวเตอรสําหรับงาน สํานักงาน แบบท่ี ๑                           จํานวน    ๑๗,๐๐๐   บาท 
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)  

จํานวน ๑ ชุด  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา ๓.๑ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา มีขนาดไมนอย กวา ๔ GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย กวา ๑ TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา ๑ ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-

๒๕๖๕) หนา ๑๐๓ ขอ ๓๐ ต้ังจายจากเงินรายได (กองคลัง) 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา                         จํานวน        ๒,๖๐๐   บาท 
-เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนดิLED ขาวดําจํานวน ๑เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี ้
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A๔ไมนอยกวา ๑๘ หนาตอ นาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๘ MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไม นอยกวา ๑ ชอง 



-มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา ๑๕๐ แผน 
-สามารถใชไดกับ A๔,Leter,Legal และ Custom 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หนา ๑๐๐ ขอ ๙  ตั้ง

จายจากเงินรายได  (กองคลัง) 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม         ๙๕,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน  รวม          ๙๕,๐๐๐ บาท  
 คาใชสอย               รวม          ๙๕,๐๐๐ บาท  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม    จํานวน      ๑๕,๐๐๐   บาท 
-เพ่ือเปนคาใชสอยในการปองกันลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๙ ขอ ๕ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๔.๕/ว ๑๓๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 

๒๕๕๗ 
 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต   จํานวน         ๑๕,๐๐๐  บาท 
-เพ่ือเปนคาใชสอยในการปองกันลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๒ ขอ ๖ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๔.๕/ว ๑๓๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 

๒๕๕๗ 
โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนน                      จํานวน         ๑๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือเปนคาใชสอยโครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนนโดยจัดกิจกรรมเผยแพรความรูการรักษาความ

ปลอดภัยบนถนนแกประชาชน เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท๐๘๐๔.๕/ว๑๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ 

กันยายน ๒๕๕๗  ปรากฏในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๒ ขอ ๘ ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด                      จํานวน        ๕๕,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชสอยโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด เชน กิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน

ตําบลสิงหและกิจกรรมอบรมผูนํา ชุมชนตําบลสิงห เพ่ือเปนคาปาย ปายอบรม รณรงคประชาสัมพันธ และ อ่ืนๆ 
 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๖๓๔ ลงวันท่ี 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๓ ขอ ๑ ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักงานปลัด) 
งานปองกันภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม        ๓๓๕,๐๐๐ บาท  
งบดําเนินงาน  รวม       ๓๓๕,๐๐๐  บาท  
 คาใชสอย รวม       ๒๔๕,๐๐๐  บาท 



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายเพื่อเปน
คาชดเชยหรือเวลาที่เสียไป                                               จํานวน     ๘๕,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาชดเชยหรือเวลาที่เสียไปของเจาหนาท่ีอาสาสมัคร ปองกันภัยฝายพลเรือนที่ไดรับอนุมัติ
จากองคการบริหารสวนตําบล และคา ใชจายตางๆตามที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐  ตั้งจายจากเงินรายได  
(สํานักปลดั) 

โครงการซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             จํานวน     ๕๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจายเปนคาใชสอยในโครงการซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล สิงห เชน กิจกรรมซอมแผนอัคคภีัย วาตภัย แผนดินไหว หรืออ่ืนๆเปน 
ตน โดยเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร และอ่ืนๆที่ เก่ียวของในการอบรมตามที่ระเบียบฯ 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท๐๘๐๔.๕/ว๑๖๓๔ ลงวนัที่ ๒๒กันยายน ๒๕๕๗ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก อบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๑ ขอ ๓ ตัง้จายจากเงิน

รายได (สํานักงานปลัด) 
โครงการฝกทบทวน อปพร.และการศึกษาดูงานของเจาหนาที่ อปพร.     จํานวน   ๘๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชสอยในโครงการฝกทบทวนอปพร.และการศึกษาดูงาน ของเจาหนาที่อปพร 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท๐๘๐๔.๕/ว๑๖๓๔ ลงวนัที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก อบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๑ ขอ ๑ ตัง้จายจากเงิน

รายได (สํานักงานปลัด) 
 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     จํานวน ๓๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชสอยในโครงการเสริมสรางศักยภาพดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในการ

จัดกิจกรรมใหความรูดานสาธารณภัย ตางๆใหแกประชาชน เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยอ่ืนๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท๐๘๐๔.๕/ว๑๖๓๔ ลงวนัที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก อบรมและการเขารับการฝกอบรม

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๑ ขอ ๒ ตัง้จายจากเงิน

รายได (สํานักงานปลัด) 
 คาวัสดุ                                                                        รวม          ๙๐,๐๐๐ บาท 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                                    จํานวน            ๗๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงหลัก การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช สอยและคาสาธารณปูโภค 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕)หนา ๗๒ ขอ ๗  ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 

วัสดุอื่น                                                              จํานวน         ๒๐,๐๐๐   บาท 
 เพ่ือจัดซื้ออุปกรณบรรเทาสาธารณภัย เชน ชุดดับเพลิง อุปกรณดับเพลิง และอ่ืนๆ ปรากฏใน

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทอง ถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๑ ขอ ๔ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากท่ี มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๘  เรื่องการปรับปรุงหลัก การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครอง สวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใช สอยละคาสาธารณูปโภค 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕)หนา ๗๒ ขอ ๗  ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 

 
 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                 รวม     ๑,๗๓๘,๘๔๐ บาท  
งบบุคลากร                                                                             รวม     ๑,๗๓๘,๘๔๐  บาท  
เงินเดือน (ฝายประจํา)                                                                รวม     ๑,๗๓๘,๘๔๐  บาท 

เงินเดือนพนักงาน                                      จํานวน     ๑,๑๔๗,๑๒๐  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล 
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุน (สํานักงานปลัด)  จํานวน ๔ อัตรา 
-ตําแหนง ครู ระดับ ค.ศ.๒ เดือนละ ๒๖,๓๕๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๓๑๖,๒๐๐ บาท 
-ตําแหนง ครู ระดับ ค.ศ.๒ เดือนละ ๒๖,๓๕๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๓๑๖,๒๐๐ บาท 
-ตําแหนง ครู ระดับ ค.ศ.๑ เดือนละ ๒๑,๔๖๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๒๕๗,๕๒๐ บาท 
-ตําแหนง ครู ระดับ ค.ศ.๑ เดือนละ ๒๑,๔๖๐ บาท จํานวน ๑๒เดือน  เปนเงิน ๒๕๗,๕๒๐ บาท 
รวมเปนเงิน ๑,๑๔๗,๑๒๐ บาท 
เงินวิทยฐานะ                                                 จํานวน         ๘๔,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาวิทยฐานะใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน (สํานักงานปลัด) 
-เงนิวิทยฐานะครูระดับ ค.ศ.๒ เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท 
คาตอบแทนพนักงานจาง                                     จํานวน        ๔๔๗,๗๒๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย ได (สํานักงานปลัด) 
-เพ่ือจายคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป (สํานักงานปลัด) โดยม ี

รายละเอียดดังนี ้



-พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน ๑ อัตรา เดือนละ ๑๐,๙๑๐ บาท 
จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๑๓๐,๙๒๐ บาท 

-พนักงานจางท่ัวไป จํานวน ๓ อัตราๆละ ๙,๐๐๐ บาทตอเดือน จํานวน ๑๒ เดือนเปนเงิน ๓๒๔,๐๐๐ 
บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป (สํานักงานปลัด) 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง                                   จํานวน     ๖๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจายคาตอบแทนใหพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 
-พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน ๑ อัตรา เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน 

๑๒ เดือน เปนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
-พนักงานจางท่ัวไป จํานวน ๓ อัตราๆละ ๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท 
 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม     ๔,๖๖๓,๕๘๖ บาท  
งบดําเนินงาน                                                                       รวม     ๒,๔๔๘,๕๘๖  บาท 
คาใชสอย                                                                            รวม     ๑,๔๓๓,๐๐๐  บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาพัฒนาการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                                                      จํานวน      ๕๐๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
จํานวน ๒ ศูนยๆ ละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากกิเลน จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
โครงการปรับปรังภูมิทัศนใหเอ้ือตอการเรียนรู เปนเงนิ ๕,๐๐๐ บาท  
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณของใชดานความสะอาด  เปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
โครงการจางเหมาพ่ีเลี้ยงเด็กและแมบานทําความสะอาด เปน เงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท 
โครงการคาสาธารณปูโภค เปนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสิงห จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
โครงการจางเหมาผูชวยครูผูดูแลเด็ก เปนเงิน   ๑๐๘,๐๐๐   บาท  
โครงการจางเหมาแมบานทําความสะอาด เปนเงนิ ๗๒,๐๐๐ บาท  
โครงการจัดซื้อเครื่องใชงานบานงานครัว เปนเงิน ๓๓,๒๕๐ บาท  
โครงการทัศนะศึกษาเรียนรูนอกสถานที่  เปนเงิน ๓๖,๗๕๐  บาท 

โดยการเบิกหักผลัดสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔  ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน 

๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย รับ-รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่  ๒๐ มิถุนายน  
๒๕๕๙  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะ คาใชจายและคาสาธารณปูโภค 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๒ ขอ ๒ ตั้ง จายจากเงินรายได (สํานักงาน
ปลัด) 

โครงการจัดการแขงขันกีฬายุวชนศรีชยสิงห                     จํานวน         ๖๐,๐๐๐  บาท  
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬายุวชนศรีชยสิงห เชน คาจัดการแขงขันกีฬา,คา

จัดเตรียมสถานที่,คากรรมการและ อ่ืนๆ 



-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๘ ขอ ๑ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก                                          จํานวน         ๕๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจําป ๒๕๖๓ ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนใน

กลุมสิงห เชน ของขวัญ ปาย อาหารและ เครื่องดื่ม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง ขัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๒ ขอ ๒ ตั้งจาย จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับคาจัดการเรียนการสอน  

    จํานวน      ๑๗๘,๕๐๐  บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน ศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจาย

ในการจัดการศกึษาอัตราจํานวนเด็กเล็กคนละ ๑,๗๐๐ บาท ตอป จํานวน ๑๐๕ คน แยกเปน 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากกิเลน จํานวน ๔๗ คน 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสิงห จํานวน ๕๘ คน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน  
๒๕๖๑ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ ประมาณรายจายรองรับเงนิอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถาน 
ศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ 
๒) 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๓ ขอ ๗ ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักงานปลัด) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  ๖๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ชวงอาย๓ุ-๕ ป) 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากกิเลน    จํานวน  ๒๓  คน  

คาหนังสือ  คนละ    ๒๐๐  บาท/ป  
คาอุปกรณการเรียน        คนละ    ๒๐๐  บาท/ป  
คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ     ๓๐๐  บาท/ป  
คากิจกรรมผูเรียน คนละ     ๔๓๐  บาท/ป 

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสิงห    จํานวน  ๓๔  คน  
คาหนังสือ  คนละ     ๒๐๐  บาท/ป  
คาอุปกรณการเรียน คนละ     ๒๐๐  บาท/ป  
คาเครื่องแบบนักเรียน     คนละ     ๓๐๐  บาท/ป  
คากิจกรรมผูเรียน          คนละ     ๔๓๐  บาท/ป 

วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงนิเขาบัญชีฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท๐๘๑๖.๒/ ว๓๒๗๔ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 

๒๕๖๑ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 



-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ 
(ฉบับที่ ๒) 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๔ ขอ ๑๕ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักงานปลัด)  เบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชี ฝากธนาคาร 

โครงการอบรมนักเรียนเขาคายพุทธบุตร                                 จํานวน      ๗๐,๐๐๐  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการคายอบรมพระพุทธบุตรให กับเยาวชนตําบลสิงห เชน 

คาอาหาร คาวิทยากร คาที่พักและอ่ืนๆ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๔ ขอ ๕ ตั้ง จายจากเงินรายได (สํานัก

ปลัด) 
โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย              จํานวน      ๕๑๔,๕๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย จํานวน ๒๔๕ วัน โดย 

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากกิเลน จํานวน ๔๗    คน 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสิงห      จํานวน  ๕๘     คน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไป
จัด สรรเปนคาใชจายในการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๓ ขอ ๗ ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักงานปลัด) 

 

คาวัสดุ                                                                               รวม     ๑,๐๑๕,๕๘๖  บาท 
คาอาหารเสริม (นม)                                                  จํานวน     ๑,๐๑๕,๕๘๖  บาท 
คาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย ดังนี้ 
๑.อาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียน อนุบาล-ประถมศึกษาปที่ ๖ ของ โรงเรียนในตําบลสิงห จํานวน 

๔๒๕ คน ราคา กลองละ ๗.๓๗บาท จํานวน ๒๖๐ วัน เปนเงนิ ๘๑๔,๓๘๕ บาท 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไป
จัด สรรเปนคาใชจายในการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๒ ขอ ๔ ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักงานปลัด) 



๒.อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย จํานวน ๑๐๕ คน ราคากลองละ ๗.๓๗ บาท 
จํานวน ๒๖๐ วัน เปน เงิน ๒๐๑,๒๐๑ บาท 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร ปกครอง
สวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไป
จัด สรรเปนคาใชจายในการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๒ ขอ ๔ ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักงานปลัด) 
งบลงทุน                                                                               รวม        ๔๙๕,๐๐๐ บาท  
คาที่ดินและสิ่งกอสราง                                                               รวม        ๔๙๕,๐๐๐ บาท  
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการ ปรับปรุง ตอเติม อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากกิเลน   จํานวน   ๔๙๕,๐๐๐ บาทหมู
ที่ ๑ ตําบลสิงห  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  

(รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๓  ขอ ๑๑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(กองชาง) 
งบเงินอุดหนุน                                                                          รวม     ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท  
เงินอดุหนุน                                                                            รวม     ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท  
เงินอดุหนนุสวนราชการ 
เงินอดุหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวัน                                       จํานวน   ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ืออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)ชั้นเด็กอนุบาล -ชั้น
ประถมศึกษาที่ ๖ โดยมีจํานวน เด็ก ณ วันที่ ๑๐ มถิุนายก ๒๕๖๒ จํานวน ๔ โรงเรียน อัตราละ ๒๐ 
บาท จํานวน ๒๐๐ วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-โรงเรียนบานวังสิงห จํานวน ๒๔๓ คนๆละ ๒๐ บาท/๒๐๐ วัน เปนเงนิ    ๙๗๒,๐๐๐  บาท 
-โรงเรียนวัดปากกิเลน จํานวน ๑๐๑ คนๆละ ๒๐ บาท/๒๐๐ วัน เปนเงิน  ๔๐๔,๐๐๐  บาท 
-โรงเรียนบานหนองปรือ จํานวน ๔๘ คนๆละ ๒๐ บาท/๒๐๐วัน เปนเงนิ  ๑๙๒,๐๐๐  บาท 
-โรงเรียนบานทาตาเสือ  จํานวน ๓๓ คนๆละ ๒๐ บาท/๒๐๐วัน เปนเงนิ  ๑๓๒,๐๐๐  บาท 
 

 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๓๒๗๔ ลงวันที่  มิถนุายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกร ปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๑๖๕๘ ลงวัน ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัด 
สรรเปนคาใชจายในการศกึษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๘ ขอ ๒  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงาน
ปลัด) 
 อดุหนุนโรงเรียนบานวังสิงห ตามโครงการเสริมทักษะดานอาชีพแกผูเรียน (เพาะเห็ดนางฟา)  

 จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 



 เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบานวังสิงห ตามโครงการเสริมทักษะดานอาชีพ แกผูเรียน(เพาะเห็ดนางฟา)   
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๔๔๒๗ ลงวันที่ ๗สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๕๔๒๖ ลง วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๖๑๘ ลง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 -เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ิน (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๙ ขอ ๒ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม        ๒๑๒,๐๐๐ บาท  
งบดําเนินงาน  รวม          ๙๒,๐๐๐ บาท  
 คาใชสอย รวม          ๔๐,๐๐๐ บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                                                จํานวน    ๑๐,๐๐๐  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสํารวจจํานวน สัตว เชน สุนัข แมว ในตําบลสิงห และอื่นๆ 
 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๘๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 
  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด) 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
 โครงการใหความรูแกเด็กและเยาวชนเรื่องการปองกันการมีเพศสัมพันธ กอนวัยอันควร  

จํานวน        ๒๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายอบรมโครงการใหความรูแกเด็กและเยาวชนเรื่องการ ปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควร เชน ปายประชาสัมพันธ กิจกรรม ใหความรู 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝก อบรมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๕ ขอ ๓ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน

ปลัด) 
 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและปองกันการติดเชื้อ      จํานวน      ๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายอบรมโครงการใหความรูเก่ียวกับโรคเอดสและ ปองกันการติดเชื้อ 
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝก อบรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๖ ขอ ๙ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน
ปลัด) 
 คาวัสด ุ รวม           ๕๒,๐๐๐ บาท 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย                                             จํานวน     ๕๒,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัคซีน เข็มฉีดยา ถุงมือ ผาปดปาก ปายประชาสัมพันธ และอื่นๆ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ ๒)  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด) 
งบเงินอุดหนุน รวม        ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
 เงินอุดหนุน รวม         ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
เงินอดุหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 

เงินอดุหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน                                   จํานวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 



เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนสุขภาพอนามัย ภาค ประชาชนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข 
จํานวน ๖ หมูบาน หมูบาน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๕/ว๑๗๔๕ ลงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซอมแนวทางการ ตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๙๐ ขอ ๑ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงาน
ปลัด) 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม         ๒๕,๐๐๐ บาท  
งบดําเนินงาน รวม          ๒๐,๐๐๐ บาท 
 คาใชสอย รวม          ๒๐,๐๐๐ บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
  โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส,ผูสูงอายุ,ผูพิการและผูยากไร        จํานวน    ๒๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผู พิการ และผูยากไร 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ในลักษณะคาใชสอยและ สาธารณูปโภค 
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา  ๖๙ ขอ ๑ 
 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
งบเงินอุดหนุน  รวม            ๕,๐๐๐ บาท  
 เงินอุดหนุน                                                                รวม             ๕,๐๐๐ บาท  
 เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน                                    จํานวน   ๕,๐๐๐ บาท 
 เพ่ืออุดหนุนใหเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุร ี

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ในลักษณะคาใชสอยและ สาธารณูปโภค 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๙๑ ขอ ๑ ตัง้จายจากเงนิรายได (สํานักงาน
ปลัด) 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
งานไฟฟาถนน รวม     ๒,๓๓๘,๐๐๐ บาท  
งบลงทุน รวม    ๒,๓๓๘,๐๐๐  บาท  
 คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม    ๒,๓๓๘,๐๐๐  บาท 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู ๕ บานพุไม แดง ซอย ๑ 

จํานวน    ๔๘๐,๐๐๐ บาท 



เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๕ บานพุไมแดง ซอย ๑ ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย 
กวา ๘๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด) 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๕๒  ขอ ๒๐ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(กองชาง) 
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑ บานปาก กิเลน ซอย สระ สปก. 
         จํานวน   ๔๖๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑ บาน ปากกิเลน ซอย สระ สปก. ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก
ไมนอยกวา ๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด) 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๕๑  ขอ ๑๕ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(กองชาง) 
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๒ บานวังสิงห ซอย บานนายสมพร 
           จํานวน   ๔๖๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๒ บานวัง สิงห ซอย บานนายสมพร ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก
ไมนอยกวา ๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด) 

-เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๕๐  ขอ ๘ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(กองชาง)  
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเปนถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู ๔ บานหนองปรือ ซอย สายทาง 
แมกะบาล                                                                              จํานวน  ๔๕๘,๐๐๐  บาท 

เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๔ บานหนองปรือ ซอยสายทางแมกะบาล ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๔เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา ๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด) 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๕๒  ขอ ๑๙ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 (กองชาง)  
 โครงการปรับปรุงลูกรังเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๓ บานหนองปลาไหล ซอยบานายสายชล 
          จํานวน  ๔๘๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรลกูรังเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๓ บานหนอง ปลาไหล ซอย บานนายสายชล 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีต 
เสริมเหล็กไมนอยกวา ๘๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๔๙  ขอ ๒ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม          ๙๖,๐๐๐ บาท  
งบดําเนินงาน รวม           ๙๖,๐๐๐ บาท  
 คาใชสอย รวม           ๙๖,๐๐๐ บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
 โครงการทําสิ่งประดิษฐจากขยะ                                                 จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

-เพ่ือเปนคาใชจายทําสิงประดิษฐจากขยะ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 



-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๒ ขอ ๕ 
 โครงการประชาสัมพันธทิ้งขยะใหถูกท่ี                                           จํานวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธทิ้งขยะใหถูกที่ เชน ปาย แผนพับ รณรงคอื่นๆ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๒ ขอ ๑ 

 โครงการฝกอาชีพจากสิ่งเหลือใช                                              จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการฝกอาชีพจากสิ่งเหลือใช 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๓ ขอ ๑๑ 

 โครงการสงเสริมกิจกรรม Big cleaning day                                 จํานวน   ๖,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม Big cleaning day  ใน การรักษาความสะอาดในตําบลสิงห 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงาน การจัดการแขงขันและ

การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๒ ขอ ๒ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 

 โครงการอบรมทําปุยหมักจากขยะอินทรีย                                    จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
-เพ่ือเปนคาใชจายอบรมศึกษาดูงานการทําปุยหมักจากขยะอินทรีย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงาน การจัดการแขงขันและ

การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๒ ขอ ๔ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม        ๒๒๒,๐๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน รวม     ๒๒๒,๐๐๐  บาท 
 คาใชสอย รวม     ๒๒๒,๐๐๐  บาท  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
 โครงการคัดเลือกและเทิดทูนแมดีเดน                                     จํานวน        ๒,๐๐๐  บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการคัดเลือกและเทิดทูนแมดีเดนของตําบลสิงห ประจําป ๒๕๖๓ เชน คาโล 
ประกาศเกียรติคณุ และอื่นๆที่เก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๕ ขอ ๕ ตั้งจาย จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 โครงการปกปองสถาบันของชาติ                                           จํานวน      ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายปกปองสถาบันของชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เชน จัดซุมเฉลิมพระ
เกียรติ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ จัดซื้อธง สัญญาลักษณ การรับเสด็จตางๆ และ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันพระ
มหา กษัตริย 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 



-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา๘๕ ขอ ๑ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน
ปลัด) 

 
 

 โครงการสงเสริมและทบทวนของสตรีตําบลสิงห                            จํานวน      ๒๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายสงเสริมและทบทวนของสตรีตําบลสิงห 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๕ ขอ ๑ ตั้งจาย จากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

บกระทรวงมหาดไทย 
 โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อเปนรายไดเสริม                                  จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพเพ่ือเปนรายไดเสริม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๕ ขอ ๓ ตั้งจาย จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 

 โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ                                                 จํานวน   ๘๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายอบรมเยาวชนสัมพันธ เสริมทักษะจิตสํานึกบานเกิด เชน คาวิทยากร คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอ่ืนๆที่ เก่ียวของ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๖ ขอ ๖ตั้งจาย จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ                   รวม        ๒๖๐,๐๐๐ บาท  
งบดําเนินงาน                      รวม        ๒๖๐,๐๐๐ บาท  
 คาใชสอย  รวม        ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  
 โครงการเขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬา "ทองถิ่นไทรโยคสัมพันธ"        จํานวน     ๕๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬา "ทอง ถ่ินไทรโยคสัมพันธ" เพ่ือใหผูบริหาร 
สมาชิก ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่แข็งแรง เชน คาชุดนักกีฬาที่เขารวม 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง ดื่ม และอ่ืนๆ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๔ ขอ ๓ ตั้งจาย จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 โครงการแขงขันกีฬา สิงหคัพ                                                 จํานวน   ๑๕๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาสิงหคัพ ในการจัดการแขง 
ขันกีฬาทั้งในตําบล เพ่ือสรางทักษะทางดานกีฬาแกเยาวชนและประชาชน ทั่วไป เชน คาจัดการแขงขัน คา
กรรมการ คาพิธีเปด และอ่ืนๆ 
 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 



ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๔ ขอ ๔ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 
 คาวัสดุ  รวม           ๖๐,๐๐๐ บาท 
 วัสดุกีฬา                                                                         จํานวน    ๖๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬา ใหกับหมูบานในตําบลสิงหและการแขงขันกีฬาระดับอําเภอ 
จังหวัด เชน ลูกฟุตบอล ตะกรอ ตาขาย และ อื่นๆ 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรือง การปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตามงบ 
ประมาณ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๔ ขอ ๑ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม        ๓๔๐,๐๐๐ บาท  
งบดําเนินงาน รวม         ๓๔๐,๐๐๐ บาท  
 คาใชสอย รวม         ๓๔๐,๐๐๐ บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
 โครงการถายทอดเอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่น                              จํานวน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายโครงการถายทอดเอกลักษณ ภูมิปญญาทองถ่ิน รํากลองยาว ระบําศรีชยสิงห ดนตรี
ไทย ทําขนมไทย และอื่นๆ เปนคาวิทยากร คาอาหาร คาของรางวัล และอื่นๆเพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดรู 
มารยาทไทยอยางถูกตอง 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๑ ขอ ๖ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 โครงการทําบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา                                           จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน ประเพณี วัฒนธรรม งานศาสนา เชน คา อาหาร คาพิธีเปด คาจัดการ
แสดง คาอุปกรณในการจัดงาน คาวัสดุ และ อื่นๆ เพื่อเปนการอนุรักษประเพณีทางศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ินของ 
ประเทศไทย 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๐ ขอ ๕ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 

 โครงการทําบุญตักบาตร-วันวิสาขบูชา                                      จํานวน    ๑๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน ประเพณี วัฒนธรรม งานศาสนา เชน คาอาหาร คาพิธีเปด คาจัดการ

แสดง คาอุปกรณในการจัด งาน คาวัสดุ และอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอนุรักษประเพณีทางศาสนาวัฒนธรรม ทองถ่ิน
ของประเทศไทย 
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๐ ขอ ๔ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 โครงการประกวดมารยาทไทย                                                 จํานวน     ๒๐,๐๐๐ บาท 



เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการประกวดมารยาทไทย เชน คา วิทยากร คาอาหาร คาของรางวัล และ
อ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไดรู มารยาทไทยอยางถูกตอง 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๐ ขอ ๓  ตั้งจาย จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                         จํานวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน ประเพณี วัฒนธรรม งาน ศาสนา เชน คาอาหาร คาพิธีเปด คา
จัดการแสดง คาอุปกรณในการจัด งาน คาวัสดุ และอ่ืนๆเพื่อเปนการอนุรักษประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรม 
ของทองถิ่น ประเพณีงานลอยกระทงของประเทศไทย 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๐ ขอ ๒  ตั้งจาย จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต                                           จํานวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน ประเพณี วัฒนธรรม งาน ศาสนา เชน คาอาหาร คาพิธีเปด คา
จัดการแสดง คาอุปกรณในการจัด งาน คาวัสดุ และอ่ืนๆเพ่ือเปนการอนุรักษประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรม 
ของทองถิ่น ประเพณีงานสงกรานตของประเทศไทย 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๐ ขอ ๑  ตั้งจาย จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 โครงการแหเทียนเขาพรรษา                                                  จํานวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน ประเพณี วัฒนธรรม งานศาสนา เชน คาอาหาร คาพิธีเปด คา
จัดการแสดง คาอุปกรณในการจัด งาน คาวัสดุ และอ่ืนๆเพ่ือเปนการอนุรักษประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรม 
ของทองถิ่นของประเทศไทย     
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๑ ขอ ๗  ตั้งจาย จากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว รวม           ๕,๐๐๐  บาท  
งบดําเนินงาน  รวม           ๕,๐๐๐  บาท  
 คาใชสอย  รวม           ๕,๐๐๐  บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
 โครงการจัดทําขอมูล ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในตําบลสิงห     จํานวน      ๕,๐๐๐  บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายจัดทําขอมูล ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในตําบลสิงห 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจายตาม
งบประมาณ 



-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๓ ขอ ๙ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน
ปลัด) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม    ๑,๑๓๑,๒๖๐  บาท 
งบบุคลากร                    รวม        ๙๙๔,๒๖๐ บาท  
 เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม          ๙๙๔,๒๖๐ บาท  

เงินเดอืนพนักงาน                                                              จํานวน     ๖๗๒,๘๔๐ บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ดังนี ้
 ๑. ผูอํานวยการกองชาง ระดับตน เดือนละ ๓๑,๓๔๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๓๗๖,๐๘๐ บาท 
 ๒. นายชางโยธา   เดอืนละ ๒๔,๗๓๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๒๙๖,๗๖๐ บาท 
  รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๗๒,๘๔๐ บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน                                                  จํานวน     ๔๒,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท  
จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท  (ตั้งจายจากเงิน รายได) 
 คาตอบแทนพนักงานจาง                                                    จํานวน      ๒๕๑,๕๒๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว ไป ดงันี้ 
 ๑.ผูชวยนายชางโยธา  เดือนละ ๑๑,๙๖๐ บาท จํานวน ๑๒ เดอืน เปนเงิน ๑๔๓,๕๒๐  บาท 
 ๒.คนงานทั่วไป เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๑๐๘,๐๐๐  บาท 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๕๑,๕๒๐ บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง                                            จํานวน        ๒๗,๙๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชัว่คราวใหแกพนักงานจาง ดังนี ้
 ๑. ผูชวยนายชางโยธา เดือนละ ๑,๓๒๕ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๑๕,๙๐๐ บาท 
 ๒. คนงานทั่วไป เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒ เดือน เปน เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๙๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
งบดําเนินงาน       รวม          ๑๓๗,๐๐๐ บาท  
 คาตอบแทน   รวม             ๗,๐๐๐ บาท  
 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              จํานวน        ๒,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาอาหาร ทําการนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและ ลูกจาง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                                                  จํานวน      ๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ เก่ียวกับการศึกษาบุตร 

 ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๔๑ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเก่ียวกับการ ศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 



-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเก่ียวกับการ ศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๑ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
 

 คาใชสอย รวม           ๘๕,๐๐๐  บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

 คาจางวิศวกรออกแบบและควบคุมงาน                                       จํานวน   ๒๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจางใหแกวิศวกรออกแบบและควบคุมงาน  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวนัท่ี ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวน ทองถ่ิน 
 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช สอยและสาธารณูปโภค 

 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                                                จํานวน       ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ คาถายเอกสาร แบบกอสราง เขา เลม และอื่นๆ 
 
 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใช จายและสาธารณูประโภค 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑการเบิกคาจาง เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตั้งจายจากเงนิรายได (กองชาง) 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  

 จายเปนคาใชในการฝกอบรมและสัมมนา,คาใชจายในการเดนิทางราชการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ เชน คาลง ทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล

พนักงานจาง หรือผูท่ีไดรับอนุมัติ จากองคการบริหารสวนตําบล เขาฝกอบรม สัมมนา และคาใชจายตางๆ ตามท่ี
กฎหมายกําหนด ฯลฯ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
 คาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน       ๑๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงาน ไดตามปกติ เปนการจางเหมาทั้ง
คาสิ่งของและคาแรงงาน เชน คอมพิวเตอร,เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใช จายและสาธารณปูระโภค 
 -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑการเบิกคาจาง เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



ตั้งจายจากเงนิรายได (กองชาง) 
 คาวัสดุ                                                               รวม           ๔๕,๐๐๐ บาท 
 วัสดุสํานักงาน                                                                  จํานวน       ๒๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก วัสดุสํานักงานอ่ืนๆ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 

๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจาย 
ตามงบประมาณ   

ตั้งจายจากเงนิรายได (กองชาง) 
 วัสดุคอมพิวเตอร                                                          จํานวน       ๑๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  หมึกปริ้นเตอร,เมาส,แปน พิมพ,และอื่นๆ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง การปรบัปรุงหลักการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจาย 
ตามงบประมาณ 

ตั้งจายจากเงนิรายได (กองชาง) 
 วัสดุสํารวจ                                                                   จํานวน      ๑๐,๐๐๐  บาท 

 เพ่ือจัดซื้อวสัดุสําหรับใชในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนพัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกรายจาย 
ตามงบประมาณ     

 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน                                   รวม       ๓๖๐,๐๐๐ บาท  
งบดําเนินงาน  รวม         ๖๐,๐๐๐ บาท  
 คาใชสอย รวม         ๖๐,๐๐๐ บาท  
 คาบํารุงรักษาและซอมแซม                                              จํานวน        ๖๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม  เชน คลองสงน้ํา,สถานีสูบนน้ํา คลองสงน้ําดวยไฟฟา และอื่นๆ 
ที่เก่ียวของ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใช จายและสาธารณูประโภค 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑการเบิกคาจาง เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
งบลงทุน รวม        ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม        ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
 โครงการรักษา ปรับปรุง ท่ีดินบอขยะและสิ่งกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล สิงห  

จํานวน     ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาขุดฝงกลบบอขยะและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งกอสราง 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที ่๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงการ จําแนกประเภทรายรับ-รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๒/๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภณัฑตามหลักการจําแนกรายจายตาม
งบ ประมาณ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๕๘ ขอ ๒ ตั้งจายจากเงนิรายได (กองชาง) 

แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร                     รวม     ๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท  
งบดําเนินงาน รวม     ๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท  
 คาใชสอย    รวม        ๓๐,๐๐๐ บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  
 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง          จํานวน     ๑๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวตามหลักเศรษฐกิจพอ เพียง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๗ ขอ ๕ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน

ปลัด) 
โครงการสงเสริมและปองกันโรคระบาดในสัตวเลี้ยง                   จํานวน    ๑๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและปองกันโรคระบาดในสัตวเลี้ยง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๗ ขอ ๖ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน

ปลัด) 
 โครงการสงเสริมและปองกันศัตรูพืช                                        จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและปองกันศัตรูพืช 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การฝกอบรมและการเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๗ ขอ ๑ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน

ปลัด) 
 คาสาธารณูปโภค  รวม    ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 คาไฟฟา                                                                    จํานวน     ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาของสถานีสูบน้ําทั้ง ๕ สถานี ในสวนของรัฐบาลจัดสรร 



-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใช จายและสาธารณูประโภค 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑการเบิกคาจาง เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตั้งจายจากเงนิอุดหนุน (กองชาง) 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม          ๗๐,๐๐๐ บาท  
งบดําเนินงาน รวม         ๗๐,๐๐๐ บาท  
 คาใชสอย                     รวม          ๗๐,๐๐๐ บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  
 โครงการตําบลสิงหรวมใจปลูกตนไมรักษาสิ่งแวดลอม                   จํานวน     ๑๕,๐๐๐  บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายจัดกิจกรรมตําบลสิงหรวมใจปลูกตนไมรักษาสิ่งแวด ลอม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๓ ขอ ๘ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน

ปลัด) 
 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนพื้นที่สาธารณะในตําบลสิงห            จํานวน    ๒๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่สาธารณะในตําบลสิงหให สะอาด สวยงาม 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๓ ขอ ๖ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด) 
 โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ รัชกาลที่ ๙                 จํานวน    ๑๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ รัชกาลที่ ๙ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๔ ขอ ๑ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน

ปลัด) 
 โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปาชุมชนในตําบลสิงห เพื่อการทอง เที่ยวเชิงนิเวศน  

     จํานวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนปาชุมชนในตําบล สิงห เพ่ือการทองเที่ยว 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๘๓ ขอ ๑ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน

ปลัด) 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง                รวม     ๗,๖๖๖,๖๐๐ บาท  
 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม                                            จํานวน        ๙๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
-ในสวนของพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล สิงห จํานวน ๗๕,๐๐๐ บาท 
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ,กท,และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 



๐๘๐๙.๕/ว๙ ลงวนัที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคม ของพนักงาน 
ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักงานปลัด) 

-ในสวนของพนักงานจางของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๒๓,๐๐๐ บาท 
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๓๒๖ ลงวันที่ ๔ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซอมแนวทางการ จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงิน
อุดหนุนทั่ว ไปสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายเงินเดือน เงินสวัสดิการ สําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก 
เงินคาตอบแทน เงินเพ่ิมคาครองชีพ และ เงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง 
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงานปลัด) 
 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                       จํานวน         ๕,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
-ในสวนของพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล สิงห จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๐๙.๕/ว๔๑๗๒  ลงวันที่ ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การต้ังงบประมาณ เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 
ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักงานปลัด) 

 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ                                   จํานวน   ๕,๕๗๔,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจายเปนคาสวัสดิการใหแกผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ป บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม

ระเบียบฯ และไดข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวแลวจํานวน ๗๐๔ คน ดังนี ้
-อายุ ๖๐-๖๙ ป จํานวน ๔๑๒ คน เปนเงิน ๒,๙๖๖,๔๐๐ บาท 
-อายุ ๗๐-๗๙ ป จํานวน ๑๘๑ คน เปนเงิน ๑,๕๒๐,๔๐๐ บาท 

 -อายุ ๘๐-๘๙ ป จํานวน ๑๐๒ คน เปนเงิน   ๙๗๙,๒๐๐ บาท 
-อายุ ๙๐ ปขึ้นไป จํานวน ๙ คน เปนเงิน    ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย ยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกตรองทองถิ่น วาดวยการจาย เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกตรองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๘ ลงวันที๑่๕ มกราคมพ.ศ.๒๕๕๖ 
 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง อายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๐ ขอ ๑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงาน
ปลัด) 
 เบี้ยยังชีพคนพิการ                                              จํานวน   ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนเงินสวัสดกิารเบี้ยความพิการใหแกผูพิการท่ีมีสิทธิตาม 
ระเบียบที่กําหนดและไดแสดงความจํานงโดยขอขึ้นทะเบียน เพ่ือขอรับ เบี้ยความพิการไวแลว คนละ  ๘๐๐ 
บาท ตอเดือน จํานวน ๑๓๕ คน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน เบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๓ 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๓๖๐๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๙  
เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความ พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 



-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๐ ขอ ๒ 
ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   (สํานักงานปลัด) 

 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส                                            จํานวน       ๙๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหใหแกผูติดเชื้อเอดสที่แพทยไดรับรองและทํา การวินิจฉัยแลวและมีความ

เปนอยูยากจน หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผู อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได คนละ ๕๐๐ 
บาทตอ เดือน จํานวน ๑๕ คน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๒๙๘๙ลงวันที๐่๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๖/ว๑๑๙๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๐ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๒๐๗๖ ลงวันที่ ๕  กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๗๐ ขอ ๓ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักงาน
ปลัด) 
 สํารองจาย                                                                    จํานวน     ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายในกรณีไมสามารถคาดการณไดลวงหนากรณีเรงดวนฉุกเฉิน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
ขอ ๑๖ โดยงบประมาณรายจาย จะกําหนดใหมีเงินสํารองเพ่ือกรณีจําเปน ไดตามความเหมาะสม 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว๖๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ 
เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๒๑๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบ ประมาณเพ่ือชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๗๖ ลงวันที่  ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเตรียมการ ปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๘๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

-เปนไปตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่ สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๐๖๔ ลงวันที่  
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การ เตรียมการปองกันและแกไขปญหาปองกันอุทกภัย น้ําทวมฉับพลันน้ําปา ไหล
หลาก และดินถลม พ.ศ.๒๕๖๐ 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๒๑๗๗ ลงวันที่ ๑๗ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักงานปลัด) 
รายจายตามขอผกูพัน 

 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิงห                  จํานวน       ๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิงห 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๖๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 

๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว๑๕๑๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๙๑.๓/๑๒๐๒ ลงวันที่ ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซอมแนวทางการ จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 



รายการเงินอุด หนุนทั่วไป สําหรับสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส และการสนับสนุนการ บริการสาธารณสุขและ
รายการายจายที่เปนขอผูกพันธ (การสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ) 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนา ๖๙ ขอ  ๒ ตั้งจายจากเงินรายได 
 (สํานักงานปลัด) 
 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสิงห            จํานวน       ๗๕,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสิงห 
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทอง ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง 
ถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 รายจายการจัดการจราจร   จํานวน         ๒,๐๐๐  บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเก่ียวกับการจราจร ที่ประชาชนได รับประโยชนโดยตรง เชน การ
ทาสีตีเสน,สัญญาณไฟจราจร,สามเหลี่ยม หยุดตรวจ,ปายจราจร,กระจกโคงจราจร,กระบองไฟจราจร,กรวย 
จราจร,แผงก้ันจราจร,แผงพลาสติกใสน้ํา,เสาลมลุกจราจร,เสื้อจราจร,ยาง ชะลอความเร็วรถ เปนตน 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๙๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจายและเบิกจายเก่ียวกับการ จัดการจราจร 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว๓๒๐๓ ลง วนัที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ เรื่อง 
การตั้งงบประมาณและเบิกจายเงินคาใชจาย ในการจัดการจราจร 

ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักงานปลัด) 
 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)  จํานวน      ๑๗๖,๖๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทอง ถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามกฎหมายกําหนด อัตราสมทบกอง ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบล ในอัตรารอยละ ๑ ของงบประมาณรายรับ ตามงบประมาณรายจาย ทั่วไปประจําป 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๐๐ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๖ 
-เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 

๐๘๐๘.๕/ว๒๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐เรื่อง ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทอง ถิ่นประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

-เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
๐๘๐๘.๕/ว๓๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ตั้งจายจากเงนิรายได (สํานักงานปลัด) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

    ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสิงห 

เรื่อง   ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงห  ไดพิจารณาเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลสิงห  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  
๓  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๐  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  และนายอําเภอไทรโยค ไดพิจารณาอนุมัติแลว ตาม
หนังสืออําเภอไทรโยค  ที่ กจ ๐๐๒๓.๑๑/๐๙๙๙  ลงวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒  

 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคการบริหารสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๓๙ และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.
๒๕๔๐ หมวด ๑ มาตรา ๙ ภายใต มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ทางราชการเพ่ือไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตาม  
  องคการบริหารสวนตําบลสิงห   จึงขอประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ  ๒๕๖๓ โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่ ๑  ตุลาคม   ๒๕๖๒    เปนตนไป  
 
 

  จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๖  เดือน  กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               (ลงชื่อ)......................................................  

                 (นายสายยันต    แสงเคลือบ)  
                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ กจ  ๗๔๘๐๑/๕๐๙                                                      ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
                                                                                อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 

                  ๑๙   กันยายน    ๒๕๖๒ 

เรื่อง ประชาสัมพันธการประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน ผูประกาศหอกระจายขาวหมูบาน / สมาชิก อบต./กํานัน ผูใหญบาน ทุกหมูบาน/หนวยงานราชการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จํานวน  ๑  ฉบับ 
          ๒. ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓           จํานวน   ๑   ฉบับ 

 ตามที่ อําเภอไทรโยค ไดพิจารณาอนุมัติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสิงห เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และองคการบริหารสวนตําบลสิงหไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวนั้น  

 องคการบริหารสวนตําบลสิงห จึงขอประชาสัมพันธการประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี ้
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายสายยันต   แสงเคลือบ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห 

 
 
 
 
สํานักปลัด อบต. สิงห                                                                                                                                                                                                                            
โทร.  ๐-๓๔๖๗-๐๒๕๓  
 
 

 
 

                         “ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน” 
 



 


