




องคการบริหารสวนตําบลสิงห
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15  ม.1  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล สิงห
  เขต/อําเภอ ไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  71150

พื้นที่ 87.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,316 คน
ชาย 2,671 คน

หญิง 2,645 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลสิงห
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงห

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสิงห จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงหอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลสิงห จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 24,729,374.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 42,020,445.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,893,977.69 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 29,886.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 37,373,189.41 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 193,789.67 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 72,872.88 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 92,048.54 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 187,367.89 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,981,034.43 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 19,846,076.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 11,104,802.80 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 31,875,412.84 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,061,516.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,854,338.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,832,705.84 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,378,853.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,728,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,990,592.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,778,241.50 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสิงห
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 193,789.67 1,711,000.00 720,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

72,872.88 256,000.00 172,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 92,048.54 150,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

0.00 400,000.00 400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 187,367.89 75,000.00 185,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 546,078.98 2,592,000.00 1,577,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,981,034.43 15,082,000.00 16,423,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,981,034.43 15,082,000.00 16,423,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 19,846,076.00 17,000,000.00 19,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,846,076.00 17,000,000.00 19,000,000.00

รวม 37,373,189.41 34,674,000.00 37,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสิงห
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,061,516.00 9,013,280.00 9,466,400.00

งบบุคลากร 11,854,338.00 12,394,600.00 13,308,808.00

งบดําเนินงาน 6,832,705.84 7,755,961.00 7,480,892.00

งบลงทุน 3,378,853.00 3,521,400.00 3,657,900.00

งบเงินอุดหนุน 1,728,000.00 1,945,600.00 2,056,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 30,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,875,412.84 34,660,841.00 36,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลสิงห

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลสิงห
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,302,781

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 506,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,271,319

แผนงานสาธารณสุข 230,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 25,000

แผนงานเคหะและชุมชน 235,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 95,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 555,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,468,500

แผนงานการเกษตร 1,845,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,466,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลสิงห

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,466,400 9,466,400
    งบกลาง 9,466,400 9,466,400



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,491,348 2,472,480 100,000 10,063,828
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,362,248 0 0 1,362,248

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,129,100 2,472,480 100,000 8,701,580

งบดําเนินงาน 1,936,553 198,000 0 2,134,553
    คาตอบแทน 285,000 30,000 0 315,000

    คาใช้สอย 950,000 68,000 0 1,018,000

    คาวัสดุ 416,553 100,000 0 516,553

    คาสาธารณูปโภค 285,000 0 0 285,000

งบลงทุน 998,400 31,000 0 1,029,400
    คาครุภัณฑ 998,400 31,000 0 1,029,400

งบเงินอุดหนุน 45,000 0 0 45,000
    เงินอุดหนุน 45,000 0 0 45,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 30,000
    รายจายอื่น 30,000 0 0 30,000

รวม 10,501,301 2,701,480 100,000 13,302,781



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 245,000 275,000
    คาใช้สอย 30,000 110,000 140,000

    คาตอบแทน 0 20,000 20,000

    คาวัสดุ 0 115,000 115,000

งบลงทุน 0 231,000 231,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 231,000 231,000

รวม 30,000 476,000 506,000



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,155,980 0 2,155,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,155,980 0 2,155,980

งบดําเนินงาน 0 2,124,339 2,124,339
    คาใช้สอย 0 1,187,490 1,187,490

    คาวัสดุ 0 936,849 936,849

งบลงทุน 39,000 96,000 135,000
    คาครุภัณฑ 39,000 0 39,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 96,000 96,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,856,000 1,856,000
    เงินอุดหนุน 0 1,856,000 1,856,000

รวม 2,194,980 4,076,339 6,271,319



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000
    คาใช้สอย 110,000 110,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

รวม 230,000 230,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000
    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

รวม 25,000 25,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 235,000 235,000
    คาใช้สอย 235,000 235,000

รวม 235,000 235,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 95,000 95,000
    คาใช้สอย 65,000 65,000

    คาสาธารณูปโภค 30,000 30,000

รวม 95,000 95,000



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 185,000 340,000 525,000
    คาใช้สอย 155,000 340,000 495,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

รวม 215,000 340,000 555,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,089,000 0 1,089,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,089,000 0 1,089,000

งบดําเนินงาน 117,000 0 117,000
    คาตอบแทน 27,000 0 27,000

    คาใช้สอย 50,000 0 50,000

    คาวัสดุ 40,000 0 40,000

งบลงทุน 36,500 2,226,000 2,262,500
    คาครุภัณฑ 36,500 0 36,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,226,000 2,226,000

รวม 1,242,500 2,226,000 3,468,500



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 1,815,000 30,000 1,845,000
    คาใช้สอย 15,000 30,000 45,000

    คาสาธารณูปโภค 1,800,000 0 1,800,000

รวม 1,815,000 30,000 1,845,000







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสิงห
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 61,636.09 30,906.13 61,000.00 47.54 % 90,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 49,636.87 47,807.54 1,500,000.00 -66.67 % 500,000.00
     ภาษีป้าย 84,644.00 115,076.00 100,000.00 10.00 % 110,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 195,916.96 193,789.67 1,711,000.00 720,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 950.60 1,940.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 35,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 52,320.00 43,820.00 100,000.00 -20.00 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 3,000.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 742.00 4,062.00 45,000.00 -88.89 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 190.00 1,040.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 3,230.00 3,050.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 300.00 0.88 5,000.00 -60.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 110,715.00 0.00 65,000.00 -69.23 % 20,000.00



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

13,500.00 14,900.00 30,000.00 -50.00 % 15,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 200.00 260.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 300.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 182,147.60 72,872.88 256,000.00 172,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 139,790.46 92,048.54 150,000.00 -33.33 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 139,790.46 92,048.54 150,000.00 100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการประปา 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 115,500.00 182,000.00 70,000.00 157.14 % 180,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 595.08 5,367.89 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 116,095.08 187,367.89 75,000.00 185,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 622,869.06 492,038.88 650,000.00 -23.08 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,334,547.29 8,395,625.84 7,500,000.00 6.67 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,099,592.38 2,386,992.40 2,200,000.00 13.64 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 120,523.15 35,392.68 120,000.00 -16.67 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,789,068.22 4,116,424.23 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 50,913.11 55,247.29 60,000.00 0.00 % 60,000.00



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 46,985.06 37,450.11 50,000.00 20.00 % 60,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

445,723.70 1,458,263.00 500,000.00 140.00 % 1,200,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,020.00 3,600.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,511,241.97 16,981,034.43 15,082,000.00 16,423,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 18,347,208.48 19,846,076.00 17,000,000.00 11.76 % 19,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 18,347,208.48 19,846,076.00 17,000,000.00 19,000,000.00
รวมทุกหมวด 33,892,400.55 37,373,189.41 34,674,000.00 37,000,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสิงห

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 37,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 720,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

ภาษีป้าย จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 172,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา



คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 400,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 185,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 180,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,423,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา



ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดวาจะรับจริง

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 19,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใหใกลเคียงกับรายรับจริง  ตามประกาศคณะ
กรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นปที่
ผานมา



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 97,937 93,561 120,000 25 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,284 4,600 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,472,000 5,787,300 6,546,000 6.2 % 6,951,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,371,200 1,427,000 1,624,800 -2.22 % 1,588,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000 89,500 108,000 -11.11 % 96,000

เงินสํารองจาย 306,479.84 206,355 190,000 5.26 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 353,480 1.84 % 360,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิงห์ 0 0 0 100 % 10,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิงห์ 0 0 10,000 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลสิงห์

อําเภอไทรโยค    จังหวัดกาญจนบุรี



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
สิงห์

92,430 100,000 100,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
สิงห์

0 0 0 100 % 100,000

รายจายการจัดการจราจร 0 0 1,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

176,600 353,200 0 0 % 0

รวมงบกลาง 7,606,930.84 8,061,516 9,063,280 9,466,400
รวมงบกลาง 7,606,930.84 8,061,516 9,063,280 9,466,400
รวมงบกลาง 7,606,930.84 8,061,516 9,063,280 9,466,400

รวมแผนงานงบกลาง 7,606,930.84 8,061,516 9,063,280 9,466,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 402,400 27.93 % 514,808

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 35,100 20 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 35,100 20 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 63,000 37.14 % 86,400



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,108,800 1,084,320 557,400 21.42 % 676,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 1,769,040 1,093,000 1,362,248
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,772,480 2,773,676 3,060,640 13.88 % 3,485,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

129,000 129,000 87,000 0 % 87,000

เงินประจําตําแหนง 84,000 84,000 126,000 0 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 240,480 252,120 252,120 0 % 252,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 2,520 16,000 -50 % 8,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,583,600 1,932,066 2,025,840 0.71 % 2,040,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 97,900 138,280 147,900 -11.93 % 130,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,907,460 5,311,662 5,715,500 6,129,100
รวมงบบุคลากร 6,700,980 7,080,702 6,808,500 7,491,348

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

81,800 48,580 460,000 -52.17 % 220,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 45,240 21,640 20,000 0 % 20,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 39,000 2.56 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 159,290 97,620 519,000 285,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 669,790 465,074 555,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 450,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 33,845 20,690 15,000 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรม,คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

0 0 140,000 -50 % 70,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา, คาใช้
จายในการเดินทางราชการ

65,520 26,440 0 0 % 0

โครงการจัดงานราชพิธี ,รัฐพิธี และวัน
สําคัญของชาติ

0 0 25,000 -20 % 20,000

โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ
ของชาติ 18,100 0 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน /จัด
ทําแผนพัฒนาสี่ปี 0 13,050 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทพระ
เจ้าอยูหัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี

0 0 17,912 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว,
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชิน,
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเชาพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต และจัด
ทําเว้ปไซด์ อบต.สิงห์

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเชาพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตและจัดทํา
เว็ปไซค์ของ อบต. สิงห์ 7,062 9,902.85 0 0 % 0

โครงการเชาพื้นที่บนอินเอตร์เน็ตและจัดทํา
เว็บไซต์ของอบต.สิงห์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 147,447 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 0 0 40,547 -26.01 % 30,000

โครงการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น 0 0 0 100 % 15,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน

0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
,สมาชิกสภา,พนักงาน อบต.สิงห์ 31,977 8,360 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยาภาพผู้บริหาร , 
สมาชิก ,พนักงาน อบต.สิงห์

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 375 300 0 0 % 0

โครงการอมรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 228,243.31 360,125.9 240,000 -58.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,054,912.31 903,942.75 1,390,906 950,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 72,027 54,013.5 82,450 -15.1 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 6,254 20,000 -25 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 27,598 11,520 55,000 -36.36 % 35,000

วัสดุกอสร้าง 19,942 6,298 50,000 -60 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,622.4 1,000 70,000 -57.14 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 227,944.5 300,758.4 261,000 -46.36 % 140,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 1,553

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 229,730 146,380 232,000 -56.9 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 592,863.9 526,223.9 775,450 416,553
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 213,367.49 196,969.79 200,000 -10 % 180,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 22,752 15,208 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 37,994.58 45,629.33 50,000 -10 % 45,000

คาบริการไปรษณีย์ 43,288 85,548.6 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 317,402.07 343,355.72 310,000 285,000
รวมงบดําเนินงาน 2,124,468.28 1,871,142.37 2,995,356 1,936,553

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 64,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัด
ละเอียด ทําลายครั้งละ10 แผน ขนาด
กระดาษหลังทําลายกว้าง 3-5 มิลลิเมตร 
ยาว 25-40 มิลลิเมตร

0 21,400 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงเตี้ยบาน
สไลด์กระจก จํานวน 2 ตู้

7,600 0 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบาน
เปิด

5,500 0 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 0 0 0 100 % 87,500

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

0 17,700 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

40,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด  
12,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง

0 19,500 0 0 % 0

จักซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู้

0 0 5,900 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (สําหรับผู้บริหาร) 
จํานวน 4 ตัว

0 0 34,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 1 ตู้ 0 0 6,900 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด
ไมน้อยกวา 159X 79X 74 ซม. จํานวน 7 
ตัว

0 0 79,100 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะพลาสติกขาเหล็กพับได้ ขนาด 
75X150X75 ซม. จํานวน 20 ตัว

0 0 69,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด
7,500 0 0 0 % 0

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 0 42,500 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000  บีที
ยู  จํานวน  10 เครื่อง

0 410,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 22,800

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ประตู 0 0 5,900 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ประตู 
11,000 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) 0 0 0 100 % 850,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต์
เบนซินสูบน้ําได้ 1,000 ลิตร/นาที ขนาด 7 
แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง

19,720 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens

62,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอ
ภาพ3,840x2,160 พิกแซล ขนาด55นิ้ว 

0 19,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 2 
เครื่อง

25,048 0 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง

0 34,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา 2,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
แบบ Network 20,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA 0 0 5,000 -50 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 5,000 0 0 % 0

เคื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี 

0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว) 

17,000 0 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 234,968 645,900 230,800 998,400
รวมงบลงทุน 234,968 645,900 230,800 998,400

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในเขตอําเภอไทรโยค

0 0 45,000 0 % 45,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนให้แกศูนย์ชวยเหลือประชาชน 45,000 45,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,000 45,000 45,000 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 45,000 45,000 45,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างการสํารวจประเมินความพึงพอใจ 0 0 0 100 % 30,000

คาจ้างที่ปรึกษาในการสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของการรับบริการ

20,000 20,000 30,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,125,416.28 9,662,744.37 10,109,656 10,501,301
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,182,960 1,285,860 1,357,800 5.21 % 1,428,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

60,000 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 60,000 60,000 0 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 543,840 594,060 627,480 6 % 665,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 184,000 287,040 3.93 % 298,320
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 28,560 31,800 -35.47 % 20,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,786,800 2,152,480 2,364,120 2,472,480
รวมงบบุคลากร 1,786,800 2,152,480 2,364,120 2,472,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 31,000 -3.23 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 17,000 28,000 31,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 216,000 72,000 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

คาป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 0 0 0 100 % 3,000

คาป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 0 2,592 5,250 -100 % 0

คาป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจําปี 2563 2,196 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรม,คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

0 0 0 100 % 35,000

จายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา,คาใช้จายในการเดินทางราชการ

22,044 30,400 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่
ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

0 0 22,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,070 19,836 18,000 11.11 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 241,310 124,828 45,750 68,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 57,537 9,651 68,500 -56.2 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 97,890 113,240 165,750 -57.77 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 155,427 122,891 234,250 100,000
รวมงบดําเนินงาน 413,737 275,719 311,000 198,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 9,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู 
จํานวน  1 เครื่อง

0 0 19,500 -100 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ชอง จํานวน 1 ตู้ 0 0 6,900 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,400

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ประตู 
0 11,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ชอง 0 5,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงาน สํานักงาน แบบที่ 
1 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา 2,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,600 50,900 26,400 31,000
รวมงบลงทุน 41,600 50,900 26,400 31,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารงานคลัง 2,242,137 2,479,099 2,701,520 2,701,480
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 100,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 100,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 100,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,367,553.28 12,141,843.37 12,811,176 13,302,781

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม 5,475 10,065 2,925 -100 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต์ 0 10,705 3,525 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 0 100 % 25,000

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
51,440 3,850 32,550 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 56,915 24,620 44,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 56,915 24,620 44,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 56,915 24,620 44,000 30,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติเบื้องต้น

0 0 61,000 -100 % 0

คาใช้จายเพื่อเป็นคาชดเชยหรือเวลาที่เสีย
ไป

33,800 29,400 43,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแนวกันไฟป่า 0 0 0 100 % 10,000

โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 120,425 54,750 63,600 -100 % 0

โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกทบทวน อปพร.และการศึกษาดู
งานของเจ้าหน้าที่ อปพร. 0 0 8,400 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 10,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11,470 2,875 2,000 -100 % 0

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 165,695 87,025 178,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 62,982 86,468.6 90,550 -0.61 % 90,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุอื่น 4,787 0 18,000 -72.22 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 67,769 86,468.6 108,550 115,000
รวมงบดําเนินงาน 233,464 173,493.6 286,550 245,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างห้องเก็บอุปกรณ์บรรเทา
สาธารณภัย

0 0 109,000 -100 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดตําบลสิงห์ 
เพื่อกอตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารสวนตําบลสิงห์

0 0 0 100 % 231,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 109,000 231,000
รวมงบลงทุน 0 0 109,000 231,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 233,464 173,493.6 395,550 476,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 290,379 198,113.6 439,550 506,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,109,400 1,195,680 1,279,200 6.15 % 1,357,920

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 534,932 640,640 654,240 2 % 667,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 58,780 52,380 -10.77 % 46,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,788,332 1,979,100 2,069,820 2,155,980
รวมงบบุคลากร 1,788,332 1,979,100 2,069,820 2,155,980



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 18,800 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 18,800 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 18,800 20,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 34,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 39,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 39,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,788,332 1,997,900 2,089,820 2,194,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 500,000

คาพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 500,000 500,000 500,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 46,526 26,405 43,734 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับคาจัดการการเรียนการส
อน

178,500 147,900 154,700 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับคาจัดการเรียนการสอน

0 0 0 100 % 136,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 59,890

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

54,240 51,980 59,890 -100 % 0

โครงการอบรมเข้าคายพุทธบุตร 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมนักเรียนเข้าคายพุทธบุตร 0 20,850 15,000 -100 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 2 ศูนย์

0 0 0 100 % 411,600

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 2 ศูนย์

452,800 440,800 468,195 -100 % 0

สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิ่น

11,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,243,066 1,187,935 1,241,519 1,187,490
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 975,346 -3.95 % 936,849

คาอาหารเสริม (นม) 1,015,583.4 965,762.18 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,015,583.4 965,762.18 975,346 936,849
รวมงบดําเนินงาน 2,258,649.4 2,153,697.18 2,216,865 2,124,339

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมหลังคาสนามเด็กเลน ศพด
.บ้านปากกิเลน

0 0 36,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากกิเลน

0 0 0 100 % 12,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปูกระเบี้อง ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์

0 0 0 100 % 84,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างรั้ว ศพด.บ้านวังสิงห์ 0 154,000 0 0 % 0

โครงการ ปรับปรุง ตอเติม อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน

486,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 486,000 154,000 36,000 96,000
รวมงบลงทุน 486,000 154,000 36,000 96,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการสร้างแหลงเรียนรู้ภาย
ในโรงเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพอหลวง รัชกาลที่ 9

0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวัน 0 0 0 100 % 1,776,000

เงินอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวัน 1,684,000 1,658,000 1,770,300 -100 % 0

อุดหนุนโครงการโรงยอยสลายขยะ(คัดแยก
ขยะอินทรีย์)

0 20,000 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรู้แกผู้
เรียน (เพาะเห็ดนางฟ้า)

0 0 0 100 % 20,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนาเรียนรู้สู
อาชีพ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมชางเสริมสวยรุนเยาว์

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการแหลงเรียนรู้เรือนผักไม้
เลื้อยภายในสถานศึกษาดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 1,684,000 1,678,000 1,790,300 1,856,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,684,000 1,678,000 1,790,300 1,856,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,428,649.4 3,985,697.18 4,043,165 4,076,339
รวมแผนงานการศึกษา 6,216,981.4 5,983,597.18 6,132,985 6,271,319

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 11,442 13,713 20,000 -100 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0 0 0 100 % 20,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
0 17,600 0 0 % 0

โครงการรณรงค์/อบรมให้ความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออก

47,000 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 60,000

โครงการให้ความรู้แกเด็กและเยาวชนเรื่อง
การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร

0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการให้ความรู้แกเด็กและเยาวชนเรื่อง
การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร 0 12,600 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 58,442 43,913 50,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 57,119 57,120 68,180 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 57,119 57,120 68,180 0
รวมงบดําเนินงาน 115,561 101,033 118,180 110,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยรวมสําหรับผู้ติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)    ของ 
อบต.สิงห์/อบต.ลุมสุม/อบต.ศรีมงคล

0 0 300,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนันสนุนสุขภาพอนามัย ภาค
ประชาชนให้แกอาสาสมัครสาธารณสุข 

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนงานสุขภาพอนามัยภาค
ประชาชน

0 0 0 100 % 120,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 120,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 120,000 0 420,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 0 420,000 120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 235,561 101,033 538,180 230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 235,561 101,033 538,180 230,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ,ผู้
พิการและผู้ยากไร้

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ,ผู้
พิการและผู้ยากไร้ 3,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,000 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 3,000 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 5,000 5,000 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล (เหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี)

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 5,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 5,000 5,000 5,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 8,000 5,000 25,000 25,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 8,000 5,000 25,000 25,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 5 บ้านพุไม้แดง 
ซอย 1

474,000 0 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 บ้านปากกิเลน 
ซอย สระ สปก.

458,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 บ้านวังสิงห์ ซอย 
บ้านนายสมพร

457,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 บ้านหนองปรือ 
ซอย สายทางแมกะบาล

456,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงลูกรังเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 3 บ้านหนองปลาไหล ซอย
บ้านายสายชล

475,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,320,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 2,320,000 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,320,000 0 0 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ปรับปรุงสนามกีฬา สนามตะกร้อและสวน
สาธารณะของ อบต.สิงห์

0 361,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 361,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 361,000 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 361,000 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดหาถังขยะให้เพียงพอ 0 0 175,000 -100 % 0

โครงการจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย 0 0 0 100 % 200,000

โครงการทําสิ่งประดิษฐ์จากขยะ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการทําสิ่งประดิษฐ์จากขยะ
0 5,350 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชาสัมพันธ์ทิ้งขยะให้ถูกที่ 0 0 10,000 -100 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการประชาสัมพันธ์ทิ้งขยะให้ถูกที่
8,775 8,700 0 0 % 0

โครงการฝึกอาชีพจากสิ่งเหลือใช้ 0 0 7,500 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรม Big cleaning 
day

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสงเสริมกิจกรรม Big cleaning 
day 0 350 0 0 % 0

โครงการอบรมคัดแยกขยะตามหลัก 3 R 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 8,775 14,400 207,500 235,000
รวมงบดําเนินงาน 8,775 14,400 207,500 235,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 8,775 14,400 207,500 235,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,328,775 375,400 207,500 235,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคัดเลือกและเทิดทูนแมดีเดน 0 0 2,000 150 % 5,000

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ
66,318 51,786 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและทบทวนของสตรีตําบล
สิงห์

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและทบทวนบทบาทสตรี
ตําบลสิงห์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริม 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ 0 0 25,000 -20 % 20,000

โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์
76,800 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 143,118 51,786 42,000 65,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 18,061.56 20,000 50 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 18,061.56 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 143,118 69,847.56 62,000 95,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 143,118 69,847.56 62,000 95,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 143,118 69,847.56 62,000 95,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการการขันกีฬา สิงห์คัพ
0 145,335 75,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬา สิงห์คัพ 0 0 0 100 % 150,000

โครงการแขงขันกีฬา สิงห์คัพ 171,046 0 0 0 % 0

โครงการรวมกิจกรรมแขงขันกีฬาท้องถิ่น
ไทรโยคสัมพันธ์

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 171,046 145,335 75,000 155,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 47,088 41,724 15,000 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 47,088 41,724 15,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 218,134 187,059 90,000 185,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้ง
ที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแขงขัน
กีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิ
กาเกมส์"

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 218,134 187,059 90,000 215,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมสําคัญทางศาสนาวันเข้า
พรรษา

0 0 0 100 % 15,000

โครงการถายทอดเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการถายทอดเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น 9,300 0 0 0 % 0

โครงการทําบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการทําบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา
3,450 3,950 0 0 % 0

โครงการประกวดมารยาทไทย 0 0 13,155 -100 % 0

โครงการประกวดมารยาทไทย
19,905 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 113,690 31.94 % 150,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
133,050 137,790 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 0 0 70,000 114.29 % 150,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
0 2,022 0 0 % 0

โครงการแหเทียนเข้าพรรษา 0 0 12,000 -100 % 0

โครงการแหเทียนเข้าพรรษา
16,100 3,130 0 0 % 0

โครงการอบรมมารยาทไทย 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 181,805 146,892 213,845 340,000
รวมงบดําเนินงาน 181,805 146,892 213,845 340,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 181,805 146,892 213,845 340,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 399,939 333,951 303,845 555,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 666,780 334,662 333,140 118.57 % 728,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

42,000 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 1,694 4,145 913.27 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 119,500 266,000 294,040 1.46 % 298,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,785 39,700 34,800 -41.03 % 20,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 842,065 642,056 666,125 1,089,000
รวมงบบุคลากร 842,065 642,056 666,125 1,089,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,200 0 2,000 0 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 26,200 25,000 27,000 27,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

คาจ้างวิศวกรออกแบบและควบคุมงาน 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรม,คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

0 0 0 100 % 20,000

จายเป็นคาใข้ในการฝึกอบรมและ
สัมมนา,คาใช้จายในการเดินทางราชการ

0 19,500 0 0 % 0

จายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
สัมมนา คาใช้จายในการเดินทางอื่นๆ

0 0 15,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,330 535 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 3,330 20,035 50,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,422 3,775 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,830 28,220 30,000 0 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 38,252 31,995 35,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 67,782 77,030 112,000 117,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,700

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพแบบดิจิตอล 0 4,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 0 100 % 6,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 4,990 7,500 36,500
รวมงบลงทุน 0 4,990 7,500 36,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 909,847 724,076 785,625 1,242,500



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 284,091 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 284,091 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 284,091 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องย้ําสายไฟ 0 3,103 0 0 % 0

ตู้เชื่อมเหล็ก 0 9,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องปั่นไฟ 0 29,860 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 42,763 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 3 บ้านหนองปลาไหล สายทางบ้าน
นายสม

0 0 474,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูที่ 5 พุไม้แดง  

0 0 474,000 -100 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางแสวง  ม้าแก้ว หมูที่ 3

0 0 0 100 % 342,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสมพร หมูที่ 2

0 0 466,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเสนห์ หมูที่ 2

0 0 0 100 % 229,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเมืองครุฑ หมูที่ 6

0 0 0 100 % 485,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเรียบทางรถไฟ หมูที่ 1

0 0 0 100 % 485,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 บ้านทาตาเสือ สายทางบ้านนายกํา
พล

0 0 482,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายสามแยกผู้
ชวยสมบัติ สมบูรณ์ผล หมู 4

0 0 377,500 -100 % 0

โครงการคาบํารุงรักษา ปรับปรุงซอมแซม
สถานีสูบน้ํา คลองสงน้ํา และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการคาบํารุงรักษาและซอมแซมคลอง
สงน้ํา สถานีสูบน้ําและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

0 840,325 200,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางรายทางเพิ่ม
เติมในเขตตําบลสิงห์

0 0 0 100 % 119,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงซอมแซมที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง หรือสาธารณะประโยชน์อื่น

0 0 0 100 % 270,000

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 2 
(แยกไฟแดง - ตําบลลุมสุม)

0 0 0 100 % 196,000

โครงการรักษา ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งกอ
สร้างขององค์การบริหารสวนตําบลสิงห์

524,300 862,975 631,200 -100 % 0

ปรับปรุงระบบประปาหมูที่ 3 0 416,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 524,300 2,119,300 3,104,700 2,226,000
รวมงบลงทุน 524,300 2,162,063 3,104,700 2,226,000

รวมงานก่อสร้าง 808,391 2,162,063 3,104,700 2,226,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,718,238 2,886,139 3,890,325 3,468,500

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 5,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาด 
โรคติดตอ ในสัตว์เลี้ยง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาด 
และศัตรูพืช

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,104,845.52 1,641,062.13 1,095,000 64.38 % 1,800,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,104,845.52 1,641,062.13 1,095,000 1,800,000
รวมงบดําเนินงาน 2,104,845.52 1,641,062.13 1,095,000 1,815,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 2,104,845.52 1,641,062.13 1,095,000 1,815,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตําบลสิงห์รวมใจปลูกต้นไม้รักษา
สิ่งแวดล้อม

0 0 20,200 -75.25 % 5,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการตําบลสิงห์รวมใจปลูกต้นไม้รักษา
สิ่งแวดล้อม 6,475 7,710 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะใน
ตําบลสิงห์

0 0 44,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่
สาธารณะในตําบลสิงห์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่
สาธารณะในตําบลสิงห์ 11,525 70,200 0 0 % 0

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราช
ดําริ  รัชกาลที่ 9

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราช
ดําริ รัชกาลที่ 9 1,250 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมป่า
ชุมชนในตําบลสิงห์ เพื่อการทองเที่ยวเชิง
นิเวศน์

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,250 77,910 75,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 19,250 77,910 75,000 30,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดไมต่ํากวา 
1.5 แรงม้า จํานวน  2  เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 17,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 17,000 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 19,250 77,910 92,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 2,124,095.52 1,718,972.13 1,187,000 1,845,000

รวมทุกแผนงาน 32,439,571.04 31,875,412.84 34,660,841 36,000,000



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสิงห

อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,466,400 บาท
งบกลาง รวม 9,466,400 บาท

งบกลาง รวม 9,466,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ขององคการบริหารสวนตําบลสิงห 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561



เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,951,600 บาท

เพื่อจายเป็นเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปี บริบูรณขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยีงชีพไว้แล้วจํานวน 881 คน ดังนี้
    -อายุ 60-69 ปี จํานวน 531 คน 
    -อายุ 70-79 ปี จํานวน 231 คน 
    -อายุ 80-89 ปี จํานวน 100 คน 
    -อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 19 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกตรองท้องถิ่น วาด้วยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกตรองท้องถิ่น ที่ มท
 0891.3/ว118 ลงวันที1่5 มกราคมพ.ศ.2556 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบับติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้ศูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2553

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,588,800 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตาม
ระเบียบที่กําหนดและได้แสดงความจํานงโดยขอขึ้นทะเบียน เพื่อ
ขอรับเบี้ยความพิการไว้แล้ว ดังนี้
     - เด็กอายุต่ํากวา 18 ปี  จํานวน 10 คน 
     - ผู้พิการอายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป จํานวน 153 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถื่น พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3
/ว3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559



เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
จํานวน 16 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2989ลงวันที0่31  พฤษภาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561



เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
สวนรวมได้ ได้แก
1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก อุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5
3) การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับ
โรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
4) การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 0533
 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0819.3/ว 1375
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0820.3/ว1218 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565



รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามกฏหมาย
กําหนด อัตราสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นของอคการบริหารสวนตําบล ในอัตราร้อยละ 2 ของงบ
ประมาณรายรับ 
ตามงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นพ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิงห จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสิงห
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสิงห จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสิงห
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,501,301 บาท

งบบุคลากร รวม 7,491,348 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,362,248 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,808 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน/คาตอบแทน สําหรับผู้บริหารองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราๆ 20,400 บาท/เดือน
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง สําหรับผู้บริหารองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 1,750 บาท/เดือน
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880
 บาท/เดือน

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ สําหรับผู้บริหารองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 1,750 บาท/เดือน
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880
 บาท/เดือน



คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน/คาตอบแทนรายเดือน สําหรับเลขานุการ
และที่ปรึกษาของผู้บริหารองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ 7,200 บาท/เดือน

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 676,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาที่ดํารงตําแหนงประธาน
สภา, สมาชิกสภาที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา , สมาชิก
สภา และเลขานุการสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ประธานสภา ได้รับเงินคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,220
 บาท
- รองประธานสภา ได้รับเงินคาตอบแทนรายเดือน เดือน
ละ 9,180 บาท
- สมาชิกสภา ได้รับเงินคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 4 ราย
- เลขานุการสภา ได้รับเงินคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,200
 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,129,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,485,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล,หัวหน้าสํานัก
งานปลัด,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะหนโยบายและแผน,นัก
พัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบลสิงห
- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล อัตรา 7,000 บาท/เดือน  
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แกเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อัตรา 250 บาท/12 เดือน



เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง สําหรับตําแหนงประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ดังนี้
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 7,000 บาท/เดือน  
- หัวหน้าสํานักปลัด อัตรา 3,500 บาท/เดือน

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําให้แกลูกจ้างประจํา ดังนี้
ตําแหนงภารโรง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆของลูกจ้างประจํา
- เงินคาตอบแทนพิเศษให้แกข้าราชการและลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4
 และ6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายคาตอบ
แทนพิเศษของขาราชการ และลูกจ้างประจํา ผู้ไดรับเงินเดือนหรือ
คาจ้างถึงขั้นสูงหนือใกล้เคียงขั้นสูงของระดับหรือตําแหนง พ.ศ
.2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ฯลฯ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,040,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ดังนี้ 
ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน , ผู้ชวยสัตวแพทย , ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน , พนักงานขับรถยนต,
 ผู้ชวยเจ้าพนักงานประปา ,พนักงานผลิตน้ําประปา , พนักงานสูบ
น้ํา , ชางเครื่องสูบน้ํา , พนักงานประจํารถขยะและขนขยะ และ
คนงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 130,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแตงตั้งให้ดํารงตําแหนง
ที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการ
ศึกษาระดับ
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558



งบดําเนินงาน รวม 1,936,553 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกข้า
ราชการ พนักงานและลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบลสิงห 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และอ.อบต.,ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็น
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2558
2.คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
3.คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการให้แกองคการบริหารสวนตําบล  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2 /ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560



4.คาใช้จายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและ
อัตราคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามหลักเกณฑที่
กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว2318 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ คา
อาหารทําการนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตองแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิได้รับ
เงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท



-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
1) เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ 
เป็นไปตามหนังสือกรกะทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใช้สอยในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอยและสาธารณูปโภค
2) เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
เอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
เยี่ยมชมตรวจงานหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคการบริหารสวน
ตําบล และคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมตางๆ คณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายระเบียบกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เชน คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหลังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.4/ว2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเบี้ยเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรม,คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ เชน คาลง
ทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือผู้ที่ได้รับอนุมัติจาก
องคการบริหารสวนตําบล เข้ารับการสัมมนา และคาใช้จายตางๆ
ตามที่กฏหมายกําหนด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใข้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3 และ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 4)

โครงการจัดงานราชพิธี ,รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม , 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช และงานสําคัญอื่น ๆ เชน คาจัดสถานที่ คาเครื่องขยาย
เสียง เต๊นท เวที คาอาหารและเครื่องดื่ม , คาพวงมาลา ฯลฯ
-ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว,
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน,
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว,สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี ,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 



โครงการเชาพื้นที่บนอินเอตรเน็ตและจัดทําเว็บไซตของอบต.สิงห จํานวน 10,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว4044  
ลงวันที่ 10  กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปกป้องสถาบันของชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย เชน จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเทิด
พระเกียรติ จัดซื้อธงสัญญาลักษณ การรับเสด็จตางๆ 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2564

โครงการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้ในจายในโครงการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น
เชน คาป้านโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.3
/ว1921  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม พ.ศ.2562
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0810.7/ว3402  
ลงวันที่ 14  มิถุนายน พ.ศ.2564
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.3
/ว49  ลงวันที่ 10  มกราคม พ.ศ.2565
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0810.3/ว1239  
ลงวันที่ 21  กุมภาพันธ พ.ศ.2565



โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และผู้นําชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอมรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ
.ศ.2540

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้ตามพรบ.
ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ดังนี้
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑของสํานักปลัด เชน รถ
ยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร โต๊ะ เก้าอี้  ตู้เก็บ
เอกสาร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน อาคาร
สํานักงานของอบต. ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตาง ๆ เป็น
ต้น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/1627 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2564



ค่าวัสดุ รวม 416,553 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แบบพิมพ ตรา
ยาง ป้ายชื่อ แฟ้มเอกสาร หนังสือวิชาการ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ ฯลฯ 
คาวัสดุสําหรับใช้ในงานราชพิธี เชน ธงชาติ เสาธงชาติ พระบรม
ฉายาลักษณ พระบรมรูปจําลอง ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สาย
ไฟ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา และอื่นๆ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ทอน้ํา อุปกรณประปา อาง
น้ํา ข้อตอและอื่นๆ ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ไขควง และอุปกรณ
อะไหลยานพาหนะตางๆ และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตสวน
กลาง และรถจักรยานยนตขององคการบริหารสวนตําบล รถยนต
ของหนวยงานราชการที่องคการบริหารสวนตําบล ขอสนับ
สนุน และเครื่องมืออุปกรณขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันเครื่อง จารบี  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1,553 บาท

เพื่อจายเป็นคา ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว2318 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิวเจอรบอรด สี วารสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผนดิสก แผน
โปรแกรม หมึกปริ้นเตอร และอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 285,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3035  ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลที่อยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3035  ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



คาบริการโทรศัพท จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท ที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3035  ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย ที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3035  ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 998,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 998,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 87,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)   
จํานวน  1  เครื่อง
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
2) เป็นระบบมัลติฟังกชั่น
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ - ขยายได้
4) ความเร็ว 20 แผนตอนาที
(รายละเอียดตามคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2564)



ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน   จํานวน  4  ตู้
1) มีมือจับขนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(รายละเอียดตามคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2564)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(รายละเอียดตามคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
ธันวาคม 2564)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 



- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท



เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)



เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA   จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา  800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15  นาที
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอไทรโยค

จํานวน 45,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แกศูนยชวยเหลือประชาชนในเขตอําเภอไทรโยค 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5836  
ลงวันที่  11 ตุลาคม 2560 
 -ประกาศการจัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนในเขตอําเภอไทรโยค



งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างการสํารวจประเมินความพึงพอใจ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อเป็นคาจ้างการสํารวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของอบต.สิงห
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
เอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 2,701,480 บาท
งบบุคลากร รวม 2,472,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,472,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,428,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง,หัวหน้าฝ่ายการเงินและ
บัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง สําหรับตําแหนงประเภทอํานวย
การท้องถิ่น ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองคลัง อัตรา 3,500 บาท/เดือน  
- หัวฝ่ายงานเงินและบัญชี อัตรา 1,500 บาท/เดือน

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 665,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา ดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 298,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจที่บรรจุหรือแตงตั้งให้ดํารงตําแหนงที่กําหนดคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับ
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 198,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 68,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาป้ายประชาสัมพันธภาษี จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้ายประชาสัมพันธภาษี ประจําปี 2566 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท
.0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น



รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
เอกชนและการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรม,คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆเชน คาลง
ทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับ
อนุมัติจากองคการบริหารสวนตําบลเข้ารับการสัมมนาและคาใช้
จายตางๆตามที่กฏหมายกําหนด ฯลฯ
- เป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใข้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3 และ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 4)



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ดังนี้
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตาง ๆ เป็น
ต้น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แฟ้มเอกสาร
สมุด แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง คาถาย
เอกสาร วารสาร หนังสือวิชาการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผนดิสก แผน
โปรแกรม หมึกปริ้นเตอร และอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน   จํานวน  2  ตู้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(รายละเอียดตามคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2564)
(ตั้งจายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ



ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)



เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 100,000 บาท
งบบุคลากร รวม 100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 100,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้สอยในโคงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในการป้องกันลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม,สงกรานต 
และวันหยุดราชการตอเนื่องหลายวัน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท
.0804.5/ว 1364 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้สอยโครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนน
โดยจัดกิจกรรมเผยแพรความรู้การรักษาความปลอดภัยบนถนน
แกประชาชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 476,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  คาใช้จายเพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไป
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลัก
เกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแนวกันไฟป่า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้สอยในโครงการจัดทําแนวกันไฟป่า
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557



โครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้สอยในโครงการซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคการบริหารสวนตําบลสิงห เชน กิจกรรมซ้อมแผน
อัคคีภัย วาตภัย แผนดินไหว หรืออื่นๆ  โดยเป็นคาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการอบรม
ตามที่ระเบียบฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ศึกษาดูงาน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้สอยในโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการศึกษาดูงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้สอยในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยตางๆ ให้แก
ประชาชน เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และ ภัยอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   พ
.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634  
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557



โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตร
จัดตั้ง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้สอยในโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ เครื่องแตงกาย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (รายใหม) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณบรรเทาสาธารณภัย เชน ชุดดับเพลิง อุปกรณ
ดับเพลิง และอื่นๆ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 231,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 231,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดตําบลสิงห เพื่อกอตั้งศูนยป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลสิงห

จํานวน 231,000 บาท

เพื่อปรับปรุงอาคารตลาดสดตําบลสิงห เพื่อกอตั้งศูนยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลสิงห
โดยการรื้อพื้น 172.8 ตารางเมตร , รื้อผนัง 103.41 ตาราง
เมตร  พร้อมกั้นห้องขนาด 4 X 4 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด)



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,194,980 บาท

งบบุคลากร รวม 2,155,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,155,980 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,357,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  
- ตําแหนง ครู คศ.2  จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนง ครู คศ.1  จํานวน 2 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะให้แกพนักงานครูสวนตําบล 
- เงินวิทยฐานะครูระดับ ค.ศ.2 จํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,500
 บาท/เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 667,320 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก 
จํานวน 1 อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน 3 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 46,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแตงตั้งให้ดํารงตําแหนง
ที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการ
ศึกษาระดับ
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบลงทุน รวม 39,000 บาท



ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  2  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 



- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  2  ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,076,339 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,124,339 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,187,490 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 500,000 บาท



เพื่อเป็นคาใช้จายพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ขององคการบริหารสวนตําบลสิงห จํานวน 2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กละ 250,000 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน 
 1) คาจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กและแมบ้านทําความสะอาด 
 2) คาสาธารณูปโภค 
 3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณของใช้ด้านความสะอาด
 4) คาซอมบํารุงวัสดุอุปกรณของใช้ตางๆ
 5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนให้เอื้อตอการเรียนรู้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห 
1) จ้างเหมาผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
2) จ้างเหมาแมบ้านทําความสะอาด
3) จัดซื้อเครื่องใช้งานบ้านงานครัว
4) ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ 
โดยการเบิกหักผลัดสงเข้าบัญขีเงินฝากธนาคารของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรียนในกลุมสิงห เชน ของขวัญ ป้าย อาหาร และ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564



โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาสําหรับคาจัดการ
เรียนการสอน

จํานวน 136,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสําหรับคาใช้จายในการจัดการศึกษา
อัตราจํานวนเด็กเล็กคนละ 1,700 บาท ตอปี จํานวน 80 คน 
แยกเป็น
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน จํานวน 31 คน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห จํานวน 49 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562



โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 59,890 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (ชวงอายุ3-5 ปี)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน    จํานวน  20  คน
    คาหนังสือ                         คนละ    200  บาท/ปี
    คาอุปกรณการเรียน             คนละ    200  บาท/ปี
    คาเครื่องแบบนักเรียน          คนละ     300  บาท/ปี
    คากิจกรรมผู้เรียน               คนละ     430  บาท/ปี
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห    จํานวน  33  คน
    คาหนังสือ                        คนละ     200  บาท/ปี
    คาอุปกรณการเรียน             คนละ    200  บาท/ปี
    คาเครื่องแบบนักเรียน          คนละ     300  บาท/ปี
    คากิจกรรมผู้เรียน               คนละ     430  บาท/ปี
วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

โครงการอบรมเข้าคายพุทธบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเข้าคายอบรมพุทธ
บุตร
ให้กับเยาวชนตําบลสิงห  เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม อาหารวาง
คาวิทยากร คาที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557



โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย จํานวน 411,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย 
อัตราวันละ 21 บาท จํานวน 245 วัน โดย
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน    จํานวน  31  คน 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห        จํานวน  49  คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 



ค่าวัสดุ รวม 936,849 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 936,849 บาท

คาอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
 ของโรงเรียนในตําบลสิงห จํานวน 423 คน ราคา กลองละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 810,553 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสอง
ศูนย จํานวน 80 คน ราคากลองละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
เป็นเงิน 153,296 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 96,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 96,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อปรับปรุงห้องน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านปากกิเลน 
โดยการรื้อพื้นกระเบื้องพร้อมปูใหม 23.6 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด)



โครงการปูกระเบี้อง ภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห จํานวน 84,000 บาท

เพื่อปูกระเบื้อง ภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห ดังนี้
- ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน ขนาด 105.60 ตารางเมตร
- ปูกระเบื้องห้องทํางาน ขนาด 12 ตารางเมตร
- ปูกระเบื้องพื้นทางเดิน ขนาด 51 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,856,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,856,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการสร้างแหลงเรียนรู้ภายในโรงเรียนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวง รัชกาลที่ 9

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านปากกิเลน ตามโครงการสร้างแหลงเรียน
รู้ภายในโรงเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพอ
หลวง รัชกาลที่ 9
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว4750
  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563



เงินอุดหนุนสวนราชการคาอาหารกลางวัน จํานวน 1,776,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนสังกัดคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชั้นเด็กอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาที่ 6
  โดยมีจํานวนเด็ก 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565  จํานวน 4 โรงเรียน อัตราวันละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- โรงเรียนบ้านวังสิงห จํานวน 250 คนๆ ละ 21 บาท/200 วัน 
- โรงเรียนวัดปากกิเลน จํานวน 90 คนๆ ละ 21 บาท/200 วัน 
- โรงเรียนบ้านหนองปรือ จํานวน 53 คนๆ ละ 21 บาท/200วัน 
- โรงเรียนบ้านทาตาเสือ  จํานวน 30 คนๆ ละ 21 บาท/200วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรู้แกผู้เรียน (เพาะเห็ดนางฟ้า) จํานวน 20,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านวังสิงห ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้
แกผู้เรียน (เพาะเห็ดนางฟ้า)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว4750
  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563



อุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนาเรียนรู้สูอาชีพ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมชางเสริมสวยรุนเยาว

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ตามโครงการสงเสริมพัฒนา
เรียนรู้สูอาชีพ
  - กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
  - กิจกรรมชางเสริมสวยรุนเยาว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว4750
  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

อุดหนุนโครงการแหลงเรียนรู้เรือนผักไม้เลื้อยภายในสถานศึกษา
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านทาตาเสือ ตามโครงการแหลงเรียนรู้
เรือนผักไม้เลื้อยภายในสถานศึกษาดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว4750
  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายในโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
เป็นคาใช้จายในการสํารวจจํานวนสัตว เชน สุนัข แมว ในตําบล
สิงห และอื่นๆ ที่เกียวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิการภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิรอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายในโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า
เป็นคาวัคซีน และอุปกรณที่เกี่ยวข้อในโครงการฯ เชน ข็มฉีด
ยา ถุงมือ ผ้าปิดปาก  ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิการภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.5
/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563

โครงการให้ความรู้แกเด็กและเยาวชนเรื่องการป้องกันการมีเพศ
สัมพันธกอนวัยอันควร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการให้ความรู้แกเด็กและเยาวชนเรื่อง
การป้องกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เชน ป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน 
เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม อาหารวางคาวิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสนับสนุนงานสุขภาพอนามัยภาคประชาชน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานสุขภาพอนามัยภาค
ประชาชน  จํานวน 6 หมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว4750
  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ยากไร้
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น



งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล (เหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี) จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้เหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว4750
 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 235,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564   เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการทําสิ่งประดิษฐจากขยะ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการทําสิ่งประดิษฐจากขยะ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557



โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสงเสริมกิจกรรม Big cleaning day จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริม
กิจกรรม Big cleaning day  ในการรักษาความสะอาดในตําบล
สิงห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564

โครงการอบรมคัดแยกขยะตามหลัก 3 R จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมคัดแยกขยะตามหลัก 3 R 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดเลือกและเทิดทูนแมดีเดน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการคัดเลือกและเทิดทูนแมดีเดนของตําบล
สิงห เชน คาโล ประกาศเกียรติคุณ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้สอยโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เชน อบรมให้ความรู้แกผู้เข้ารวมโครงการ กิจกรรมการรณรงค
คาป้ายโครงการ คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม 
ป้ายรณรงคประชาสัมพันธ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสงเสริมและทบทวนบทบาทสตรีตําบลสิงห จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและทบทวนบทบาทสตรี
ตําบลสิงห  เชน อบรมให้ความรู้แกผู้เข้ารวมโครงการ คาป้าย
โครงการ 
คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ 
เสริมทักษะให้แกเยาวชน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครี่องดื่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557



ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลสิงห ไฟฟ้าสองสวางรายทาง คาไฟฟ้าที่ทําการสภา
ตําบลสิงห (ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกา) คาไฟฟ้าสนาม
กีฬากลางขององคการบริหารสวนตําบลสิงห คาไฟฟ้ากล้อง CCTV
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-จาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ 
คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา สิงหคัพ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬา สิงหคัพ ในการ
จัดการแขงขันกีฬาในตําบลสิงห เพื่อสร้างทักษะทางด้านกีฬาแก
เยาวชน
และประชาชนทั่วไป เชน คาจัดการแขงขัน คากรรมการ คาพิธี
เปิด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564



โครงการรวมกิจกรรมแขงขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเข้ารวมกิจกรรมแขงขันกีฬา
ท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่แข็ง
แรง เชน คาชุดนักกีฬาที่เข้ารวม คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬา ให้กับหมูบ้านในตําบล
สิงหและการแขงขันกีฬาระดับอําเภอ จังหวัด เชน ลูกฟุตบอล 
ลูกวอลเลยบอล ตะกร้อ ตาขาย และอื่นๆ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส" 
และการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส"

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรี
เกมส" และการจัดการแขงขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกา
เกมส"
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว4750
 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมสําคัญทางศาสนาวันเข้าพรรษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการกิจกรรมสําคัญทางศาสนาวันเข้า
พรรษา
การจัดงานทางศาสนา เชน คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาพิธีเปิด คา
อุปกรณในการจัดงาน คาวัสดุ และอื่นๆ เพื่อเป็นการอนุรักษทา
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศไทย
 - ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564



โครงการถายทอดเอกลักษณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการถายทอดเอกลักษณ ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เชน รํากลองยาว ระบําศรีชยสิงห ดนตรีไทย ทําขนม
ไทย และอื่นๆ เป็นคาวิทยากร คาอาหารอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาของรางวัล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564

โครงการทําบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการทําบุญตักบาตร-วันมาฆบูชา การจัด
งาน ประเพณี วัฒนธรรม งานศาสนา เชน คาอาหารวาง เครื่อง
ดื่ม  คาอุปกรณในการจัดงาน คาวัสดุ และอื่นๆ เพื่อเป็นการ
อนุรักษประเพณีทางศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศไทย
 - ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
การจัดงานประเพณีวัฒนธรรมงานศาสนา เชน คาอาหาร คาพิธี
เปิด คาจัดการแสดง คาอุปกรณในการจัดงาน คาวัสดุ และ
อื่นๆ เพื่อเป็นการอนุรักษประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมของท้อง
ถิ่น ประเพณีงานลอยกระทงของประเทศไทย
 -ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564



โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 
การจัดงานประเพณีวัฒนธรรม งานศาสนา เชน คาอาหาร คาพิธี
เปิด คาจัดการแสดง คาอุปกรณในการจัดงาน คาวัสดุ และอื่นๆ 
เพื่อเป็นการอนุรักษ ประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรมของท้อง
ถิ่น ประเพณีงานสงกรานต ของประเทศไทย
-ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564

โครงการอบรมมารยาทไทย จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมมารยาทไทย เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของรางวัล 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสงเสริมให้เยาวชนได้รู้มารยาทไทย
อยางถูกต้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,242,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,089,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,089,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 728,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  
ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง และนายชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง สําหรับตําแหนงประเภทอํานวย
การท้องถิ่น ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองชาง อัตรา 3,500 บาท/เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 298,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
ผู้ชวยนายชางโยธา ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และคนงาน



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานจ้าง ดังนี้
- คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 117,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คา
อาหาร ทําการนอกเวลาราชการ ให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
ราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรม,คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆเชน คาลง
ทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับ
อนุมัติจากองคการบริหารสวนตําบลเข้ารับการสัมมนาและคาใช้
จายตางๆตามที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3 และ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 4)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ดังนี้
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บ
เอกสาร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก แบบพิมพ ตรา
ยาง ป้ายชื่อ แฟ้มเอกสาร หนังสือวิชาการ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี แผนดิสก แผน
โปรแกรม หมึกปริ้นเตอร และอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 36,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน   จํานวน  1  ตู้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(รายละเอียดตามคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
 ธันวาคม 2564)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)   จํานวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1



 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท



เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3   จํานวน  1  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564)



งานก่อสร้าง รวม 2,226,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,226,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,226,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแสวง  ม้า
แก้ว หมูที่ 3

จํานวน 342,000 บาท

เพื่อกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแสวง  ม้า
แก้ว หมูที่ 3 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 560 ตารางเมตร 
ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร  งานหูช้าง 4 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสนห หมูที่ 
2

จํานวน 229,000 บาท

เพื่อกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสนห หมูที่ 2 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
กอสร้างไมน้อยกวา 350 ตารางเมตร  
ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมวางทอกลม คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร
(รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมืองครุฑ หมูที่ 6 จํานวน 485,000 บาท

เพื่อกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายเมืองครุฑ หมูที่ 6 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
กอสร้างไมน้อยกวา 800 ตารางเมตร  
ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร  (รายละเอียดตามแบบของ อบต
.สิงห กําหนด)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบทางรถไฟ หมูที่ 
1

จํานวน 485,000 บาท

เพื่อกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบทางรถไฟ หมูที่ 1 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
กอสร้างไมน้อยกวา 800 ตารางเมตร  
ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร  (รายละเอียดตามแบบของ อบต
.สิงห กําหนด)



โครงการคาบํารุงรักษา ปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ํา คลองสงน้ํา 
และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ํา 5
 สถานี คลองสงน้ํา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.สิงห
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางรายทางเพิ่มเติมในเขตตําบลสิงห จํานวน 119,000 บาท

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสองสวางรายทางเพิ่มเติมในเขตตําบลสิงห
โดยการเพิ่มหลอด LED 50 W จํานวน 26 หลอด 
ติดตั้งเสาไฟ 8 เมตร จํานวน 7 ต้น 
(รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด)



โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง หรือ
สาธารณะประโยชนอื่น

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง เชน ซอมแซมอาคารสํานักงาน , การขุดฝังกลบบอ
ขยะ , งานถนน และอื่นๆ ,
ซอมแซมระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 2 (แยกไฟแดง - ตําบลลุมสุม) จํานวน 196,000 บาท

เพื่อปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 2 (แยกไฟแดง - ตําบลลุมสุม)
โดยเปลี่ยนทอประปา PVC  ขนาด 3 นิ้ว  ชั้น 8.5 ปลายบาน 200
 ทอน 
(รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห กําหนด)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,815,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,815,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557



โครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาด โรคติดตอ ในสัตวเลี้ยง จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาด
โรคติดตอ ในสัตวเลี้ยง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาด และศัตรูพืช จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมและป้องกันโรคระบาด 
และศัตรูพืช
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,800,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําในตําบลสิงห
ทั้ง  5  สถานี   ในสวนของรัฐบาลจัดสรร
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จาย ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ คาใช้สอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค



งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตําบลสิงหรวมใจปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการตําบลสิงหรวมใจปลูกต้นไม้รักษา
สิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนพื้นที่สาธารณะในตําบลสิงห จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนพื้นที่
สาธารณะในตําบลสิงห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ  รัชกาลที่ 9 จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราช
ดําริ รัชกาลที่ 9 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,951,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,588,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
สิงห์

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
สิงห์

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,808

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,951,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,588,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
สิงห์

10,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
สิงห์

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,808

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,013,880 1,357,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

87,000

เงินประจําตําแหนง 186,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 917,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

8,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,338,640 667,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

150,780 46,740

เงินวิทยฐานะ 84,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

728,160 7,099,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

87,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 228,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 917,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

8,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 298,320 3,304,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

20,520 218,040

เงินวิทยฐานะ 84,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

220,000 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

คาเชาบ้าน 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 460,000

คาป้ายประชาสัมพันธ์
ภาษี

3,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึก
อบรม,คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

105,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

240,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 22,000

คาเชาบ้าน 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

25,000 95,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 480,000

คาป้ายประชาสัมพันธ์
ภาษี

3,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึก
อบรม,คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ

20,000 125,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานราชพิธี 
,รัฐพิธี และวันสําคัญ
ของชาติ

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว,
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน,
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

20,000

โครงการเชาพื้นที่บนอิน
เอตร์เน็ตและจัดทํา
เว็บไซต์ของอบต.สิงห์

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ

30,000

โครงการประชุม
ประชาคมระดับท้องถิ่น

15,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานราชพิธี 
,รัฐพิธี และวันสําคัญ
ของชาติ

20,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว,
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน,
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

20,000

โครงการเชาพื้นที่บนอิน
เอตร์เน็ตและจัดทํา
เว็บไซต์ของอบต.สิงห์

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ

30,000

โครงการประชุม
ประชาคมระดับท้องถิ่น

15,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชน

200,000

โครงการอมรมให้ความ
รู้ตาม พรบ. ข้อมูลขาว
สารของทางราชการ พ
.ศ.2540

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,000

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟป่า

10,000

โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และ
ศึกษาดูงาน

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

25,000

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนน

5,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง 
และผู้นําชุมชน

200,000

โครงการอมรมให้ความ
รู้ตาม พรบ. ข้อมูลขาว
สารของทางราชการ พ
.ศ.2540

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 130,000

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟป่า

10,000

โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และ
ศึกษาดูงาน

50,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

25,000

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนน

5,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) หลักสูตร
จัดตั้ง

20,000

คาพัฒนาการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

500,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษาสําหรับคาจัดการ
เรียนการสอน

136,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

59,890

โครงการอบรมเข้าคาย
พุทธบุตร

30,000

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
2 ศูนย์

411,600



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

10,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) หลักสูตร
จัดตั้ง

20,000

คาพัฒนาการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

500,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษาสําหรับคาจัดการ
เรียนการสอน

136,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

59,890

โครงการอบรมเข้าคาย
พุทธบุตร

30,000

โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
2 ศูนย์

411,600



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

60,000

โครงการให้ความรู้แก
เด็กและเยาวชนเรื่อง
การป้องกันการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควร

10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ,ผู้
พิการและผู้ยากไร้

20,000

โครงการจัดหาถังรองรับ
ขยะมูลฝอย

200,000

โครงการทําสิ่งประดิษฐ์
จากขยะ

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

10,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

60,000

โครงการให้ความรู้แก
เด็กและเยาวชนเรื่อง
การป้องกันการมีเพศ
สัมพันธ์กอนวัยอันควร

10,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุ,ผู้
พิการและผู้ยากไร้

20,000

โครงการจัดหาถังรองรับ
ขยะมูลฝอย

200,000

โครงการทําสิ่งประดิษฐ์
จากขยะ

10,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

10,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรม Big cleaning 
day

5,000

โครงการอบรมคัดแยก
ขยะตามหลัก 3 R

10,000

โครงการคัดเลือกและ
เทิดทูนแมดีเดน

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการสงเสริมและ
ทบทวนบทบาทสตรี
ตําบลสิงห์

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 
เพื่อเป็นรายได้เสริม

10,000

โครงการอบรมเยาวชน
สัมพันธ์

20,000

โครงการกิจกรรมสําคัญ
ทางศาสนาวันเข้า
พรรษา

โครงการแขงขันกีฬา 
สิงห์คัพ

โครงการถายทอด
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรม Big cleaning 
day

5,000

โครงการอบรมคัดแยก
ขยะตามหลัก 3 R

10,000

โครงการคัดเลือกและ
เทิดทูนแมดีเดน

5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการสงเสริมและ
ทบทวนบทบาทสตรี
ตําบลสิงห์

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 
เพื่อเป็นรายได้เสริม

10,000

โครงการอบรมเยาวชน
สัมพันธ์

20,000

โครงการกิจกรรมสําคัญ
ทางศาสนาวันเข้า
พรรษา

15,000 15,000

โครงการแขงขันกีฬา 
สิงห์คัพ

150,000 150,000

โครงการถายทอด
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10,000 10,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทําบุญตัก
บาตร-วันมาฆบูชา

โครงการรวมกิจกรรม
แขงขันกีฬาท้องถิ่น
ไทรโยคสัมพันธ์

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการอบรมมารยาท
ไทย

โครงการตําบลสิงห์รวม
ใจปลูกต้นไม้รักษาสิ่ง
แวดล้อม

โครงการปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ
ในตําบลสิงห์

โครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดําริ  
รัชกาลที่ 9

โครงการสงเสริมการ
เลี้ยงสัตว์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทําบุญตัก
บาตร-วันมาฆบูชา

5,000 5,000

โครงการรวมกิจกรรม
แขงขันกีฬาท้องถิ่น
ไทรโยคสัมพันธ์

5,000 5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

150,000 150,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

150,000 150,000

โครงการอบรมมารยาท
ไทย

10,000 10,000

โครงการตําบลสิงห์รวม
ใจปลูกต้นไม้รักษาสิ่ง
แวดล้อม

5,000 5,000

โครงการปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ
ในตําบลสิงห์

20,000 20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดําริ  
รัชกาลที่ 9

5,000 5,000

โครงการสงเสริมการ
เลี้ยงสัตว์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000 5,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
ป้องกันโรคระบาด โรค
ติดตอ ในสัตว์เลี้ยง

โครงการสงเสริมและ
ป้องกันโรคระบาด และ
ศัตรูพืช

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 936,849

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

1,553

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 170,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 180,000 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 45,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
ป้องกันโรคระบาด โรค
ติดตอ ในสัตว์เลี้ยง

5,000 5,000

โครงการสงเสริมและ
ป้องกันโรคระบาด และ
ศัตรูพืช

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 971,849

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 230,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

1,553

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,800,000 2,010,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 45,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค คาบริการไปรษณีย์ 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

87,500

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 
บาน

34,200

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถบรรทุก(ดีเซล) 850,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

16,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค คาบริการไปรษณีย์ 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

87,500

ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 
บาน

5,700 39,900

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถบรรทุก(ดีเซล) 850,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

51,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

16,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

5,200

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด  800 VA

2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

5,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดตําบลสิงห์ เพื่อ
กอตั้งศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารสวน
ตําบลสิงห์

231,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

5,200

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด  800 VA

2,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500 7,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

6,300 6,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดตําบลสิงห์ เพื่อ
กอตั้งศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารสวน
ตําบลสิงห์

231,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากกิเลน

12,000

โครงการปูกระเบี้อง 
ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
สิงห์

84,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางแสวง  ม้า
แก้ว หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเสนห์ หมูที่ 
2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเมืองครุฑ หมูที่ 6

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเรียบทางรถไฟ หมู
ที่ 1



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงห้อง
น้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากกิเลน

12,000

โครงการปูกระเบี้อง 
ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
สิงห์

84,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางแสวง  ม้า
แก้ว หมูที่ 3

342,000 342,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเสนห์ หมูที่ 
2

229,000 229,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเมืองครุฑ หมูที่ 6

485,000 485,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเรียบทางรถไฟ หมู
ที่ 1

485,000 485,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการคาบํารุงรักษา 
ปรับปรุงซอมแซมสถานี
สูบน้ํา คลองสงน้ํา และ
อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สองสวางรายทางเพิ่ม
เติมในเขตตําบลสิงห์

โครงการบํารุงรักษา 
ปรับปรุงซอมแซมที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง หรือ
สาธารณะประโยชน์อื่น

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมูที่ 2 (แยกไฟ
แดง - ตําบลลุมสุม)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอไทรโยค

45,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการคาบํารุงรักษา 
ปรับปรุงซอมแซมสถานี
สูบน้ํา คลองสงน้ํา และ
อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

100,000 100,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สองสวางรายทางเพิ่ม
เติมในเขตตําบลสิงห์

119,000 119,000

โครงการบํารุงรักษา 
ปรับปรุงซอมแซมที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง หรือ
สาธารณะประโยชน์อื่น

270,000 270,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมูที่ 2 (แยกไฟ
แดง - ตําบลลุมสุม)

196,000 196,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอไทรโยค

45,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนโครงการ
สร้างแหลงเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพอหลวง 
รัชกาลที่ 9

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
คาอาหารกลางวัน

1,776,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมการเรียนรู้แกผู้
เรียน (เพาะเห็ดนางฟ้า)

20,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมพัฒนาเรียนรู้สู
อาชีพ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอ
เพียง
กิจกรรมชางเสริมสวย
รุนเยาว์

20,000

อุดหนุนโครงการแหลง
เรียนรู้เรือนผักไม้เลื้อย
ภายในสถานศึกษา
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนโครงการ
สร้างแหลงเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพอหลวง 
รัชกาลที่ 9

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
คาอาหารกลางวัน

1,776,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมการเรียนรู้แกผู้
เรียน (เพาะเห็ดนางฟ้า)

20,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมพัฒนาเรียนรู้สู
อาชีพ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอ
เพียง
กิจกรรมชางเสริมสวย
รุนเยาว์

20,000

อุดหนุนโครงการแหลง
เรียนรู้เรือนผักไม้เลื้อย
ภายในสถานศึกษา
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนงาน
สุขภาพอนามัยภาค
ประชาชน

120,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรการ
กุศล (เหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี)

5,000

อุดหนุนการจัดการแขง
ขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 
48 "กาญจนบุรีเกมส์" 
และการแขงขันกีฬาคน
พิการแหงชาติ ครั้งที่ 38 
"กาญจนิกาเกมส์"

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาจ้างการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจ

30,000

รวม 9,466,400 13,302,781 506,000 6,271,319 230,000 25,000 235,000 95,000



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนงาน
สุขภาพอนามัยภาค
ประชาชน

120,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรการ
กุศล (เหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี)

5,000

อุดหนุนการจัดการแขง
ขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 
48 "กาญจนบุรีเกมส์" 
และการแขงขันกีฬาคน
พิการแหงชาติ ครั้งที่ 38 
"กาญจนิกาเกมส์"

30,000 30,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

คาจ้างการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจ

30,000

รวม 555,000 3,468,500 1,845,000 36,000,000


