
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว
อําเภอ กําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,144,800 บาท

งบบุคลากร รวม 7,422,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกและรองนายก อบต.วังนํ้าเขียว
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกอบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา 
อบต. สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา 
อบต. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายกและ
รองนายก อบต.วังนํ้าเขียว 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทน นายก อบต.รองนายก อบต. ประธานสภา 
อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.
เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกและรองนายก 
อบต.วังนํ้าเขียว
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่า 
ตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.เลขานุการ
นายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนาย อบต.วังนํ้าเขียว
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายก อบต.รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา 
อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา 
อบต. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา/รองประธานสภา/
เลขานุการสภาสมาชิกสภา อบต.วังนํ้าเขียว 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต.สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. 
และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,506,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,875,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานส่วนตําบล
สํานักงานปลัด 
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานส่วนตําบล
สํานักงานปลัด
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํารวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล
สํานักงานปลัด
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจําสํานักงานปลัด
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,089,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง
สํานักงานปลัด
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที3่0 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง
สํานักงานปลัด
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,697,780 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 
ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการกําหนด
ขอบเขตงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ค่าตอบแทนในการยืมตัวเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:34:19 หน้า : 4/82



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําสํานักงานปลัด และคณะผู้บริหาร 
เป็นไปตามระเบียบกรระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่  28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 1,087,580 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 153,580 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน  
(รายจ่ายเกี่ยวกับการ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม 
ค่ารับวารสาร ค่ารับหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างทําป้ายสัญลักษณ์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆแผ่นพับ ใบปลิวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ค่าล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ รูปถ่าย ค่าธรรมเนียมค่ารังวัดที่ดิน
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่ง
อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ 
สิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ฯลฯ) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1859 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการ
ที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0803.3/ว 1916 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่า
หรือการจ้างที่ต้องกระทําต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่
อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่  
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล และ
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมต่างๆ เช่น เลี้ยงรับรอง  
คณะผู้ตรวจราชการ  การประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /
ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3887 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของสํานักปลัด 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการจัดการขยะตําบลวังนํ้าเขียว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะ
ตําบลวังนํ้าเขียว     
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
ลงวันที่ 16  มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่
ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น     
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  เรื่อง การขับเคลื่อน
นโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การพัฒนา
และขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะ
เปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคาร
คัดแยกขยะ     
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562  เรื่อง การเฝ้า
ระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย      
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 57  ลําดับที่ 1      

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 
เป็นไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหารการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้า 61  ลําดับที่  2
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โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
การจัดการเลือกตั้ง 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า  61  ลําดับที่ 4 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องกรองนํ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงาน ฯลฯ 
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รวมทั้งวัสดุต่างๆ ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสํานักงานปลัด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 202,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เป็นวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
 แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ตรายาง สมุดบัญชี ซองเอกสาร เทปกาว ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นวัสดุโดยโดยสภาพ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ไม้กวาด แก้วนํ้า จานชาม กระดาษทิชชู ฯลฯ และ
วัสดุที่ใช้ทําความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
เช่น สี ตะปู ค้อน หิน ทราย ไม้ต่างๆ อุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นวัสดุ
โดยสภาพ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-นอก หัวเทียน  
นํ้ามันเบรค ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นวัสดุโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม เช่น จาระบี นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้เติมรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์อื่นๆ  ในสํานักงานปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เป็นวัสดุโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ เทปบันทึกเสียง
หรือภาพ  สี  พู่กัน  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล แป้นพิมพ์ ผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์  สายเคเบิล แผ่นกรองแสง
กระดาษต่อเนื่อง แบบซีดีรอม ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณเช่น มิเตอร์นํ้า - 
ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 338,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน หรือค่าไฟฟ้า
ในที่สาธารณะที่เป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนํ้าเขียว 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสํานักงานและค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ค่าเช่า
หมายเลข ค่าเช่าเครื่อง ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 24,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,952,500 บาท
งบบุคลากร รวม 3,122,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,122,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,231,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้กับ พนักงานส่วนตําบลกองคลัง    
เป็นไปตาม     
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ  
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา  
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลกองคลัง  
ที่ควรได้รับตาม ระเบียบที่กําหนด  เป็นไปตาม   
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ  
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา   
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํากองคลัง เป็นไปตาม    
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา   
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 578,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลัง  เป็นไปตาม    
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138   
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ  
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา  
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้างกองคลัง  เป็นไปตาม 
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

งบดําเนินงาน รวม 762,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํากองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่  
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ 
ค่าเล่าเรียน      
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว1013 ลงวันที่   
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว4522 ลงวันที่   
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ  
ค่าเล่าเรียน      
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา   
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  ค่าเข้าเล่ม 
ค่าธรรมเนียมค่าเบี้ยประกันภัย ค่าล้างฟิล์มและอัดขยาย  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวารสารแผ่นพับ  ใบปลิว หรือ
ค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ได้แก่    
ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก     
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการไปราชการของ    
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างกองคลัง    
เป็นไปตาม       
- ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557       

โครงการจัดทําการสํารวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและวางระบบสํารวจข้อมูล 
จัดเก็บข้อมูล จัดทําระบบฐานข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และพัฒนาระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรมผู้มีหน้าที่ปฎิบัติงาน ฯลฯ  เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 12

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษี   
และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ค่าเช่าทรัพย์สินสําหรับ     
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นไปตาม    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน   
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550     
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่     
มท 0808.3/ว 462  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.3/ว 483  
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561     
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 62 ลําดับที่ 11     

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการออกบริการ 
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจําปี 2561 เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.3/ว 462  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67  
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.3/ว 483 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 10 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง  
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสํารองไฟ เครื่องพิมพ์ดีด    
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา เครื่องบันทึกเสียง    
กล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์   เครื่องปรับอากาศ ระบบ 
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมรถยนต์  
รวมทั้งวัสดุต่างๆ ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสํานักงาน   
เป็นไปตาม 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าวัสดุ รวม 471,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เป็นวัสดุ
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ตรายาง ฯลฯ  เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใ
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นวัสดุโดยสภาพ  
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-นอก   
หัวเทียน  นํ้ามันเบรค ฯลฯ เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 41,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล    
นํ้ามันเบนซินนํ้ามันก๊าด จาระบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้เติม    
รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์อื่นๆในสํานักงาน    
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด      
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1536     
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย   
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน   
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา   
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล   
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ 
แผ่นกรองแสง สายเคเบิล  กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านข้อมูล 
แบบซีดีรอม ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร 
ค่าธนาณัติ  ฯลฯ เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 68,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่่อน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต  
จํานวน 2 ตู้  เป็นไปตาม  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 (ราคาตามท้องถิ่น)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ 
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
 (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ 
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ชนาด 
ไม่น้อยกว่า 6 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง 
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผง 
วงจรหลัก ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจาก 
หน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน 
การใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB 
 - มีหน่วยควารมจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือที่ดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือช่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
 - สามารถใช้งาน WI-FI (IEEE 802.11,g,n,ac) และ  
Bluetooth    เป็นไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2562) 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จํานวน  2  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  (400Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562)

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:34:20 หน้า : 21/82



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ
เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้ง
จุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ป้ายโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเดิน
ทางไปราชการ ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0804.5 /ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4 /ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2562
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4 /ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2562
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4 /ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง การ
รณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 52  ลําดับที่ 2 
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โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้ง
จุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการค่าเช้าเต็นท์ 
ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0804.5 /ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4 /ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4 /ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2562
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4 /ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง การรณรงค์
จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 52  ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าครูฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 52  ลําดับที่ 5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างหรือ ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องคอมพิวเตอร์
สัญญาณไฟเครื่องหมายจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
เช่น แผงปิดประกาศ ป้ายต่างๆ แผนที่ ธงชาติ  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แบตเตอรี่ สัญญาณไฟกระพริบ 
กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ อปพร. ค่าตอบแทนใน
การยืมตัวข้าราชการ ฯลฯ และผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886 
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:34:20 หน้า : 25/82



ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่) ค่าจ้างทําป้าย 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสัญลักษณ์ แผ่นพับ ใบปลิว 
ของอปพร. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและ
การจ้างเหมาบริการที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0803.3/
ว 1916ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติ
ยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทําต่อเนื่องในปี
งบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน 
มีผลย้อนหลัง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/
ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง อปพร. 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2555 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ 
แผงกั้นจราจร กรวยจราจร กระจกโค้งมน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นวัสดุ
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น จาระบี นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้เติมรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์อื่นๆ  ในสํานักงานปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงเป็นวัสดุโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น ถังดับเพลิงนํ้ายาเคมี เติมนํ้ายาเคมี
ดับเพลิงครบอายุการใช้งานหรือมีเหตุการณ์ต้อง
บรรจุนํ้ายาเคมีใหม่ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 999,920 บาท

งบบุคลากร รวม 904,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 904,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 742,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานส่วนตําบล
กองการศึกษาฯ   
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับพนักงานส่วนตําบล
กองการศึกษาฯ  ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างกองการศึกษาฯ
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานจ้างกองการศึกษาฯ
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าเล่มหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับใบปลิวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าล้าง
ฟิลม์และอัดขยาย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการ
ที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า
ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่นๆ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงานเป็น
วัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น  กระดาษ  
แฟ้ม ปากกา  ตรายาง ดินสอ ฯลฯ หรือที่มีลักษณะคงทนถาวร  
เช่น เครื่องตัดกระดาษ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
 เมาส์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน
ข้อมูลแบบซีดีรอม ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,173,690 บาท
งบบุคลากร รวม 690,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 690,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 273,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนซาก
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 2538 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 357,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนซาก
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0816.2/ว 2538 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนซาก   
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0816.2/ว 2538 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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งบดําเนินงาน รวม 2,633,210 บาท
ค่าใช้สอย รวม 827,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าเล่มหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับใบปลิวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าล้างฟิลม์
และอัดขยาย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความ
จําเป็นต่อเนื่อง
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล 
เช่น การตรวจราชการ ฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีง
บประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 463,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าหนังสือ, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ,
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนซาก จํานวน 60 คน
เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปจําประจําปีงบประมาณ
รายจ่าย  พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0816.2/ว 2538 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
หน้าที่ 28  ลําดับที่ 5 
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โครงการหนูน้อยรักษ์โลก จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยรักษ์โลก 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทําป้าย วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) 
หน้าที่ 29 ลําดับที่ 13

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่นๆ  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนซาก เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องกรองนํ้า เครื่องเล่น
กลางแจ้ง ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ค่าวัสดุ รวม 1,759,410 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงานเป็น
วัสดุโดยสภาพ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น กระดาษ 
ปากกา ตรายาง ฯลฯ หรือที่มีลักษณะคงทนถาวร  เช่น 
แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ หรือที่มีลักษณะคงทนถาวร  
 เช่น จานรับสัญญาณดาวเทียม เสารับสัญญาณ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นวัสดุโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น ไม้กวาด แก้วนํ้า 
กระดาษทิชชู กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ  
และวัสดุที่ใช้ทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,456,410 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที และ
พาสเจอร์ไลท์ ชนิดจืด ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนซาก จํานวนเงิน 115,000.- บาท
จํานวน 60 คน 260 วัน 7.37 บาท
โรงเรียนวัดวังนํ้าเขียว  จํานวนเงิน 958,100.- บาท
จํานวน  500  คน 260 วัน 7.37 บาท
โรงเรียนบ้านคลองตัน  จํานวนเงิน 95,810.- บาท
จํานวน 50 คน 260 วัน 7.37 บาท
โรงเรียนบ้านดอนซาก จํานวนเงิน 287,500.- บาท
จํานวน 150 คน 260 วัน 7.37 บาท
เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ
รายจ่าย  พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0816.2/ว 2538 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  สี  อิฐ  หิน ทราย ไม้ 
อุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  
แอลกอฮอล์  สําลีและผ้าพันแผล ถุงมือ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
เมาส์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง
เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการศึกษา จํานวน 48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนซาก เช่น แบบเรียน  แบบฝึกหัด  หุ่นจําลอง ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนซาก 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1138 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนซาก
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,850,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,850,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,800,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับ 
โรงเรียนวัดวังนํ้าเขียว  จํานวนเงิน 2,000,000.- บาท
จํานวน 500 คน 200 วัน 20 บาท 
โรงเรียนบ้านคลองตัน  จํานวนเงิน 200,000.- บาท
จํานวน 50 คน 200 วัน 20 บาท 
โรงเรียนบ้านดอนซาก  จํานวนเงิน 600,000.- บาท
จํานวน 150 คน 200 วัน 20 บาท 
เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปจําประจําปี
งบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2563 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0816.2/ว 2538 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
หน้าที่ 30 ลําดับที่ 22-24 

อุดหนุนโรงเรียนวัดวังนํ้าเขียว จํานวน 50,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนเป็นค่าจัดทําโครงการของโรงเรียน
วัดวังนํ้าเขียว ดังนี้ 
 - โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด 
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0816.2/ว 2538 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
หน้าที่ 30 ลําดับที่ 19 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/
ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 55 ลําดับที่ 4 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกําจัดยุงลาย ลดภัยร้ายไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกําจัดยุงลาย 
ลดภัยร้ายไข้เลือดออก
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่านํ้ายาฉีดพ่นยุง 
ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีกําจัดยุงลาย ค่านํ้ามันเบนซิล/ดีเซล 
ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ถ่านไฟฉาย หัวเทียนเกลียวสั้น ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
มาตรา 67 (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 55 ลําดับที่ 1
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ทรายกําจัดลูกนํ้า สเปรย์กําจัดยุง  
ยาทากันยุง  ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 55 ลําดับที่ 2
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
- โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสัตว์
ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ค่าไซริงค์ ค่าเข็มฉีดวัคซีน ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น สําลีปั้น
ก้อน แอลกอฮอล์ ถุงมือแพทย์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/
ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 55 ลําดับที่ 3
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์,  ที่ดิน    
สิ่งก่อสร้าง  หรือทรัพย์สินอื่นๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้    
ตามปกติ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นฝอยละออง  ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้เป็นวัสดุ
โดยสภาพ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ไดอะแกรม วาล์วนํ้ามัน
โอริงคาบู ลูกยางหัวจ่ายนํ้ามัน โอริงถังนํ้ามัน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24  มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 848,020 บาท

งบบุคลากร รวม 754,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 754,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 712,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้กับ พนักงาน    
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559    
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.   
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย   
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย    
ประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับพนักงานส่วนตําบล
กองสวัสดิการสังคมที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
ให้เงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559      
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.   
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย   
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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งบดําเนินงาน รวม 93,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  
ค่าเข้าเล่ม ค่าธรรมเนียม   ค่าล้างฟิล์มและอัดขยาย 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวารสาร แผ่นพับ  ใบปลิว 
หรือค่า สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลกองสวัสดิการสังคม    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย    
ประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในวันสําคัญต่างๆ  เช่น 
วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาทําอาหารมื้อกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 (6)ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 54 ลําดับที่ 2     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
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ค่าวัสดุ รวม 28,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  
เป็นวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ตรายาง ดินสอ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24  มกราคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เป็นวัสดุ
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ
เทปบันทึกเสียงหรือภาพ  สี  พู่กัน  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24  มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ ผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง 
สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม 
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว0444 ลงวันที่ 24  มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts 
ได้เป็นอย่างน้อย 
(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนมีนาคม 2562) 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 67 ลําดับที่ 3 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าจ้างเหมาทําอาหารมื้อกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537   
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6)
 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว6768  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด 
ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 54 ลําดับที่ 3 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร
มื้อกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 (6)ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 54 ลําดับที่ 1 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,872,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,832,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,832,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,180,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานส่วนตําบลกองช่าง 
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลกองช่าง
ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด 
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 549,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที3่0 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 2/8/2562  14:34:20 หน้า : 52/82



งบดําเนินงาน รวม 989,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองโครงการ
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง ค่าตอบแทนในการยืมตัวข้าราชการ 
พนักงานส่วนราชการ ฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามระเบียบกรระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง 
การศึกษาและค่าเล่าเรียน  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013   ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 266,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 156,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าเล่มหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับใบปลิวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
ค่าล้างฟิลม์และอัดขยาย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ   
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1859 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการ
ที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0803.3/ว 1916 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่า
หรือการจ้างที่ต้องกระทําต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่
อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 628,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เป็นวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น  
กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ตรายาง ดินสอ ฯลฯ หรือที่มีลักษณะ
คงทนถาวร  เช่น เครื่องตัดกระดาษ แผงปิดประกาศ 
แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ หรือที่มีลักษณะคงทน
ถาวร   เช่น จานรับสัญญาณดาวเทียม เสารับสัญญาณ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  สี  อิฐ  หิน ทราย  
ไม้ อุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร สิ้นเปลืองหมดไปหรือเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด จาระบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น คาล้างอัดรูป
 ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอเทปบันทึกเสียงหรือภาพ ค่าวารสาร
สี พู่กัน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
เมาส์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน
ข้อมูลแบบซีดีรอม ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
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งบลงทุน รวม 51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All in One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง      
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้        
– มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
1.6 GHz จํานวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หน่วย        
– หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ(Level) ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 MB         
– มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB        
– มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้       
 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วย ควาจําแยก
จากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB    
 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB       
– มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB       
– มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATAหรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย     
 – มี DVD-Rw หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internel) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย     
–  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง        
– มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง         
–  มีแป้นพิมพ์และเมาส์         
–  มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)      
–  สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEE 802.11b,g,n,ac และ 
Bluetooth)      
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ 
มท.0809.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี   
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562)       
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้       
–  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)   
–  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที     
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ        
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

งานไฟฟ้าถนน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานสวนสาธารณะ รวม 390,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิวหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าล้างฟิลม์และอัดขยาย ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1859 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมา
บริการที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0803.3/ว 1916 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่า
หรือการจ้างที่ต้องกระทําต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่
อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่  
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่  
 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3887 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร สิ้เปลืองหมดไปหรือเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด จาระบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
 สิ้นเปลือง หมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น
เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย 
วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,387,800 บาท
งบบุคลากร รวม 522,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 522,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 462,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง 
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 815,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับใบปลิวหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าล้างฟิลม์และอัดขยายค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการ
จ้างเหมาบริการที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0803.3/ว 1916 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่า
หรือการจ้างที่ต้องกระทําต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่
อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ได้แก่ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3887 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3887 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร สิ้นเปลืองหมดไป เช่น 
ไม้กวาด ถังรองรับขยะ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร สิ้เปลืองหมดไปหรือเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซินนํ้ามันก๊าด จาระบี 
นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น 
ซ่อมแซมโครงสร้างรถยนต์ รถบรรทุกขยะ ฯลฯ    
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ/รัฐพิธี จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ/รัฐพิธี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 
ค่าธงชาติ ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 32 ลําดับที่ 1 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร
มื้อกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (7)ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของราษฎร 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) ส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว6768  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด 
ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 33 ลําดับที่ 1 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น 
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ,ค่าซ่อมแซมหินคลุก 
หรือทรัพย์สินอื่นๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 5,950,000 บาท

งบบุคลากร รวม 480,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3887 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าเล่มหนังสือ  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่) ค่ารับวารสาร 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับใบปลิวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าล้างฟิลม์และ
อัดขยาย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ   
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและ
การจ้างเหมาบริการที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0803.3/
ว 1916 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติ
ยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทําต่อเนื่องในปี
งบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน 
มีผลย้อนหลัง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3887 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ได้แก่  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม
สัมมนาต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3887 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3887 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  สี  อิฐ  หิน ทราย  ไม้ 
อุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ    
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร สิ้เปลืองหมดไปหรือเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด จาระบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัดรูป 
ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ 
ค่าวารสารทสี พู่กัน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณเช่น มิเตอร์นํ้า - 
ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 5,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บนํ้าพร้อมขุดลอกคลองบริเวณคลองแล้งหมู่ที่ 
14 บ้านวังนํ้าเขียว

จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูกักเก็บนํ้าพร้อมท่อสูบนํ้า
และอุปกรณ์จํานวน 1 จุด ก่อสร้างฝายนํ้าล้น 1 จุด  
และขุดลอกคลองกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ลึก 1.5 เมตรจากระดับท้องคลองเดิม  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) 
หน้าที่ 49 ลําดับที่ 38
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,071,070 บาท

งบกลาง รวม 13,071,070 บาท
งบกลาง รวม 13,071,070 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 205,720 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
อบต.วังนํ้าเขียว
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ 
มท 0809.5/ว 9  ลง วันที่  22  มกราคม 2557 เรื่อง 
การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ พนักงานจ้าง   
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,570 บาท
- เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
หนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ 
นฐ 0023.4/ว 328 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพของผู้สูงอายุในตําบล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 56 ลําดับที่ 2
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ความพิการของ
คนพิการในตําบล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 56 ลําดับที่ 3
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพของ
ผู้ป่วยเอดส์ในตําบล      
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548       
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 56 ลําดับที่ 4       
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเป็น
เร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การ
เกิดสาธารณภัยต่างๆ หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่าย
นอกเหนือจาก งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพื่อป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4/ว 667 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรางมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธี
การปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทาง
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ปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง  ซักซัอม
แนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติ
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง การเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าท่วมฉับพลัน 
นํ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มปี 2561  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 
4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุง
หรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1273 ลงวันที่  25 มีนาคม 2562 เรื่อง การดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/
ว 684 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง การแก้ไขปัญหา
ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว จํานวน 153,000 บาท

- เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.วังนํ้าเขียว ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 กรณีรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน
สูงกว่า 20 ล้านบาท  
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 0711 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0891.3/ว 199 ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน 2552  เรื่อง การ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 56  ลําดับที่ 1  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 123,750 บาท
- เพื่อจ่ายเงินช่วยพิเศษ (ค่าทําศพ) ให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง อบต.วังนํ้าเขียว 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นรายจ่าย
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 260,030 บาท
- เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อ
ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น1 % ของ
ประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน 
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 2305 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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