
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว

อําเภอ กําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,553,940 บาท

งบบุคลากร รวม 7,955,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับนายกและรองนายก อบต.วังน้ําเขียว
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับนายกและ
รองนายก อบต.วังน้ําเขียว  เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหกับนายกและรองนายก 
อบต.วังน้ําเขียว เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับเลขานุการนาย อบต.วังน้ําเขียว
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก ประธานสภา/รองประธานสภา/
เลขานุการสภา สมาชิกสภา อบต.วังน้ําเขียว 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,038,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,369,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานใหกับพนักงานสวนตําบล
สํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหกับพนักงานสวนตําบล
สํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบล
สํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 240,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางใหกับลูกจางประจําสํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,116,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง
สํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหกับพนักงานจาง
สํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,568,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการตรวจรับการจาง 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการ
กําหนดขอบเขตงาน  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตามที่
ไดรับมอบหมาย ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 53,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจําสํานักงานปลัด และผูบริหาร 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 995,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คารับ
วารสารคารับหนังสือพิมพ คาจางทําป้ายสัญลักษณ 
ป้ายประชาสัมพันธตางๆ แผนพับใบปลิว คาธรรมเนียม
คารังวัดที่ดิน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล และ
คาเลี้ยงรับรองการประชุมตางๆ เชน เลี้ยงรับรอง  
คณะผูตรวจราชการ  การประชุมสภาทองถิ่น ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ 
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
คณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตําบลลูกจางประจําพนักงานจาง ของสํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการประชุมประชาคมเพื่อทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการประชุม
ประชาคมเพื่อทําแผนพัฒนาทองถิ่น (ระดับหมูบาน/
ตําบล) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 61 ลําดับที่ 5 
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากรคาป้าย 
คาอาหารวางและคาอาหารกลางวัน ฯลฯ 
เปนไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแกไขปัญหารการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 61  ลําดับที่  2

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ 
ลต 0014/6268 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การ
เตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 
เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา  61  ลําดับที่ 4 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ, ที่ดิน
และสิ่งกอสรางหรือทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน เครื่องกรองน้ํา เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องปริ้นเตอร เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงาน ฯลฯ 
และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถยนต รถจักรยานยนต 
รวมทั้งวัสดุตางๆ ของรถยนต รถจักรยานยนตของ
สํานักงานปลัด เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน
เปนวัสดุโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน เชน กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ตรายาง สมุดบัญชี ซองเอกสาร เทปกาว ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เปนวัสดุโดยโดยสภาพ 
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า สตารทเตอร ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เปนวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน ไมกวาด แกวน้ํา จานชาม กระดาษทิชชู ฯลฯ และ
วัสดุที่ใชทําความสะอาด อุปกรณตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เปนวัสดุโดยสภาพเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน สี  ตะปู  คอน  หิน ทราย ไมตางๆ อุปกรณประปา
ตางๆ ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เปนวัสดุโดย
สภาพ เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
ไมคงสภาพเดิม เชน แบตเตอรี่ ยางใน-นอก หัวเทียน  
น้ํามันเบรค ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนวัสดุโดย
สภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
ไมคงสภาพเดิม เชน จาระบี น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เปนวัสดุโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม เชน ฟิลม มวนวีดีโอ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ  
สี พูกัน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เปนวัสดุโดยสภาพ เมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
เชน แผนจัดเก็บขอมูล แป้นพิมพ ผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ เมาส สายเคเบิล แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง 
แบบซีดีรอม คาโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่ไมเขาลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เชน 
มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสํานักงาน หรือคาไฟฟ้าในที่
สาธารณะที่เปนความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลวังน้ําเขียว เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในสํานักงานและคาโทรศัพท
เคลื่อนที่ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน เชน คาเชา
หมายเลข คาเชาเครื่อง ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียยากร ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยว
กับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและ
คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา ชองสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ และใหรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ
ดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 4,227,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,549,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,549,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,637,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน ใหกับ พนักงานสวนตําบล
กองคลัง  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบล
กองคลังที่ควรไดรับตาม ระเบียบที่กําหนด  เปนไปตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 251,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํากองคลัง เปนไปตาม  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น      

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 595,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางกองคลัง เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ พนักงานจางกองคลัง  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 625,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํากองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบที่กําหนด เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาเขาเลม 
คาธรรมเนียมคาเบี้ยประกันภัย คาลางฟิลมและอัดขยาย  
คาป้ายประชาสัมพันธ คาวารสารแผนพับ  ใบปลิว หรือ
คาสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ไดแก 
คาลงทะเบียนตางๆคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก 
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการไปราชการของ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางกองคลัง
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท. 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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โครงการจัดทําการสํารวจขอมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําและวางระบบสํารวจขอมูล 
จัดเก็บขอมูล จัดทําระบบฐานขอมูลรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางและพัฒนาระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
คาใชจายในการฝึกอบรมผูมีหนาที่ปฎิบัติงาน ฯลฯ  
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 62 ลําดับที่ 12

โครงการปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินใหเปนปัจจุบัน คาเชาทรัพยสินสําหรับ  
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
มท 0808.3/ว 462  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 
9 มกราคม 2555
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท 
0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หนาที่ 62 ลําดับที่ 11
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โครงการออกใหบริการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการออกใหบริการ
จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจําปี 2564
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.3/ว 462  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 62 ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ 
เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา  
เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูปพรอมอุปกรณ  
เครื่องปรับอากาศ ระบบอินเทอรเน็ต ฯลฯ และ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถยนต รวมทั้งวัสดุตางๆ 
ของรถยนต รถจักรยานยนตของสํานักงาน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 371,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน 
เปนวัสดุโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตรายาง ฯลฯ  เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เปนวัสดุโดยสภาพ  
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป เชน แบตเตอรี่ ยางใน-นอก   
หัวเทียน  น้ํามันเบรค ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 3842ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 51,700 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน จาระบี 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซินน้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
เพื่อใชเติมรถยนตสวนกลางรถจักรยานยนต ครุภัณฑอื่นๆ
ในสํานักงาน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วันที่พิมพ : 17/9/2563  16:26:54 หนา : 17/92



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจัดเก็บขอมูล   
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 
แผนกรองแสง สายเคเบิล กระดาษตอเนื่อง เครื่องอานขอมูล 
แบบซีดีรอม เมาส คาโปรแกรมคอมพิวเตอรฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร 
คาธนาณัติ การฝากสงสิ่งของทางไปรษณียโดยชําระคาฝากสง 
เปนรายเดือน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

งบลงทุน รวม 52,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
 (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
 หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz
และมีหนวยประมวลผลดานกราฟฟิก(Graphic Processing
Unit) ไมนอยกวา 10 แกนหรือ
  2. ในกรณีที่มีหนวยหนวยความจํา แบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level )ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768  
Pixel  และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือชาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา WI-FI (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth  เปนไปตาม
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ หรือ
ทรัพยสินอื่นๆ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 253,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 201,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดตั้งจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย
โครงการ คาเชาเต็นท คาไฟฟ้าแสงสวาง คาเดินทาง
ไปราชการ ฯลฯ  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคก
รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 52  ลําดับที่ 1
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โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการตั้งจุดตรวจและ
บริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต โดยมีคาใชจายประกอบดวย ป้ายโครงการ
คาเชาเต็นท คาไฟฟ้าแสงสวาง คาเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 52  ลําดับที่ 2 
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โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาฟุตบอลตอตานยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลตอตานยาเสพติด โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ  
คาครูฝึกสอน ผูควบคุมทีม ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาแล
ะการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 52  ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ, ที่ดินและ
สิ่งกอสรางหรือทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน กลองวงจรปิด เครื่องคอมพิวเตอร
สัญญาณไฟเครื่องหมายจราจร ที่อยูในความรับผิดชอบ 
ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
เชน แผงปิดประกาศ ป้ายตางๆ แผนที่ ธงชาติ  ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เปนวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม
คงสภาพเดิม เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่จําเปน
ตองใชในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แบตเตอรี่ สัญญาณไฟกระพริบ 
กรวยจราจร กระจกโคงมน ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 41,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของอาคารศูนย อปพร. อบต.วังน้ําเขียว 
หรือคาไฟฟ้าในที่สาธารณะที่เปนความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต
การดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และใหรวมถึงคาใชจายเพื่อ
ใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู 
โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โตะพรอมเกาอี้ทํางาน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอีทํางน จํานวน 1 ชุด 
โดยมีลักษณะ ดังนี้
- โตะไมมีลิ้นชัก ขนาด 150 x 80 x 75 ซม.
- เกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิง
- ที่นั่งโครงเหล็กบุฟองน้ําหุมหนังสังเคราะห
(ราคาตามทองถิ่น)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีลักษณะดังนี้ 
1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล และ 
2 ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล   
- ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolutiion) 1920 x 1080 พิกเซล 
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว  
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)   
- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอ
สัญญาณภาพและเสียง     
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ 
เพลงและภาพยนต     
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว   
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม2562) 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีลักษณะดังนี้    
- ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา   
- เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม2562) 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 606,360 บาท
งบบุคลากร รวม 381,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 381,360 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 333,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง
สํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหกับพนักงานจางสํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแก อปพร. และผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแก อปท. หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอก
เวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบลสํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเขาเลมหนังสือ คาเชาทรัพยสิน 
คาโฆษณาและเผยแพร คาจางทําป้ายประชาสัมพันธ 
คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ 
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อปพร. 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ, ที่ดิน
และสิ่งกอสรางหรือทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร 
เครื่องปรับอากาศ และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
รถบรรทุกบรรทุกน้ํา ฯลฯ ของสํานักงานปลัด 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่จําเปนตอง
ใชในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต แบตเตอรี่ 
แผงกั้นจราจร กรวยจราจร กระจกโคงมน ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนวัสดุโดย
สภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
ไมคงสภาพเดิม เชน จาระบี น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใชเติมรถยนต 
รถจักรยานยนต ครุภัณฑอื่นๆ ในสํานักงานปลัด 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เปนวัสดุโดยสภาพเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน 
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา  เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา 
รองเทา เข็มขัด รองเทา ฯลฯ 
เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงเปนวัสดุโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม เชน สายสงน้ํา หัวสงน้ําขอแยก ถังดับเพลิง
น้ํายาเคมี เติมน้ํายาเคมีดับเพลิงครบอายุการใชงาน 
หรือมีเหตุการณตองบรรจุน้ํายาเคมีใหม สายสงน้ํา 
ขอตอ สายดับเพลิง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,020,100 บาท

งบบุคลากร รวม 925,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 925,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 763,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน ใหกับ พนักงานสวนตําบล
กองการศึกษาฯ  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหกับพนักงานสวนตําบล
กองการศึกษาฯ ที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางกองการศึกษาฯ
เปนไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหกับพนักงานจางกองการศึกษาฯ
เปนไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพร) คารับ  วารสาร 
หนังสือพิมพ โทรทัศน โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ 
แผนพับใบปลิวหรือสิ่งพิมพตางๆ คาลางฟิลม และ
อัดขยาย คาใชจายในการติดตั้งสาธารณูปโภคตางๆ 
คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ไดแก 
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาตาง ๆ 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน 
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางกองการศึกษาฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร กลองถายรูป ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน 
เปนวัสดุโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ  แฟ้ม 
ปากกา ตรายาง ดินสอ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เปนวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
ไมคงสภาพเดิม เชน แผนจัดเก็บขอมูล แผงแป้นอักขระ   
หรือแป้นพิมพ ผาหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมาส แผนกรองแสง 
สายเคเบิล กระดาษตอเนื่อง เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม 
คาโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,014,500 บาท
งบบุคลากร รวม 730,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 730,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 298,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานดอนซาก เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 371,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานดอนซาก
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ พนักงานจาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนซาก  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วันที่พิมพ : 17/9/2563  16:26:54 หนา : 36/92



งบดําเนินงาน รวม 2,420,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 673,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพร) คารับวารสาร 
หนังสือพิมพ โทรทัศน โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ 
แผนพับใบปลิวหรือสิ่งพิมพตางๆ  คาลางฟิลมและ
อัดขยายคาใชจายในการติดตั้งสาธารณูปโภคตางๆ 
คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล 
เชน การตรวจราชการ ฯ  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก 
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาตางๆ 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน 
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 309,200 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน 
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(คาหนังสือ, คาอุปกรณการเรียน,
คาเครื่องแบบ,คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนซาก 
เปนไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปจําประจําปี
งบประมาณรายจาย  พ.ศ. 2564
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4410 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) 
หนาที่ 28 ลําดับที่ 5
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โครงการหนูนอยรักษโลก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการหนูนอยรักษโลก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาจัดทําป้าย 
วัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเชารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) 
หนาที่ 29 ลําดับที่ 13

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร 
กลองถายรูป ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 1,701,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน 
เปนวัสดุโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ  แฟ้ม 
ปากกา ตรายาง ดินสอ ฯลฯ เปนไปตาม
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เปนวัสดุโดย
สภาพ เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เปนวัสดุโดย
สภาพ เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ไมกวาด แกวน้ํา กระดาษทิษชู 
ฯลฯ และวัสดุที่ใชทําความสะอาด อุปกรณตาง ๆ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,418,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที 
และพาสเจอรไลท ชนิดจืด ใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานดอนซาก โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว
โรงเรียนบานดอนซาก และโรงเรียนบานคลองตัน  
จํานวน 260 วัน 7.37 บาท
เปนไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปจําประจําปี
งบประมาณรายจาย  พ.ศ. 2564
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4410 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) 
หนาที่ 27 ลําดับที่ 1

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เปนวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม
คงสภาพเดิม เชน สี อิฐ หิน ทราย ไม อุปกรณ
ประปาตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เปน
วัสดุโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  แอลกอฮอล  
สําลีและผาพันแผล ถุงมือ เคมีภัณฑตางๆ ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เปนวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
ไมคงสภาพเดิม เชน แผนจัดเก็บขอมูล แผงแป้นอักขระ   
หรือแป้นพิมพ ผาหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  แผนกรองแสง 
สายเคเบิล กระดาษตอเนื่อง เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม 
คาโปรแกรมคอมพิวเตอร เมาส ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัสดุการศึกษา จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา เปนวัสดุโดยสภาพเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม เชน แบบเรียน แบบฝึกหัด หุนจําลองฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 17/9/2563  16:26:54 หนา : 43/92



ค่าสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนซาก 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานดอนซาก เปนตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต  คาธรรมเนียม 
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ
เปนตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะและเกาอี้ทํางาน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะและเกาอี้ทํางาน 
จํานวน 2 ชุด  ขนาด 120*60*75  
และเกาอี้แบบมีพนักพิง 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,850,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,850,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหกับ
โรงเรียนวัดวังน้ําเขียว โรงเรียนบานดอนซาก
โรงเรียนบานคลองตัน จํานวน 200 วัน 20 บาท
เปนไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปจําประจําปี
งบประมาณรายจาย  พ.ศ. 2564
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4410 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) หนาที่ 30 ลําดับที่ 22-24
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อุดหนุนโรงเรียนวัดวังน้ําเขียว จํานวน 50,000 บาท

 - โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  หนาที่ 30 ลําดับที่ 19

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 315,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว 
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารยดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว0120  ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน2561
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0810.5/ว 4052  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 827  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1049  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1795  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 55 ลําดับที่ 4  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดยุงลาย ลดภัยรายไขเลือดออก จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการกําจัดยุงลาย 
ลดภัยรายไขเลือดออก
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาน้ํายาฉีดพนยุง 
คาจางเหมาพนสารเคมีกําจัดยุงลาย คาน้ํามันเบนซิล/ดีเซล 
คาวัสดุอื่นๆ เชน ถานไฟฉาย หัวเทียนเกลียวสั้น ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
มาตรา 67 (3) ป้องกันและระงับโรคติดตอ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หนา 55 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย ทรายกําจัดลูกน้ํา สเปรย
กําจัดยุง ยาทากันยุง  ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
มาตรา 67 (3) ป้องกันและระงับโรคติดตอ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 55 ลําดับที่ 2

โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารยดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารยดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา คาไซริงค คาเข็มฉีดวัคซีน คา
วัสดุอื่นๆ เชน สําลีปันกอน แอลกอฮอล ถุงมือแพทยฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว0120  ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 1042  ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0810.5
/ว 2072   ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0810.5
/ว 4052  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 827  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท  0819.3/ว 1049  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 1795  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 55 ลําดับที่ 3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ, ที่ดิน
และสิ่งกอสราง หรือทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องพนหมอกควัน 
เครื่องพนฝอยละออง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชเปนวัสดุ
โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ไดอะแกรม วาลวน้ํามัน
โอริงคาบู ลูกยางหัวจายน้ํามัน โอริงถังน้ํามัน ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 834,960 บาท

งบบุคลากร รวม 753,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 753,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 711,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน ใหกับ พนักงาน   
สวนตําบลและพนักงานจางกองสวัสดิการสังคม   
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่   
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย  
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหกับ พนักงานสวนตําบล
กองสวัสดิการสังคมที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 81,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  
คาเขาเลม คาธรรมเนียม   คาลางฟิลมและอัดขยาย 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาวารสาร แผนพับ  ใบปลิว 
หรือคาสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก 
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ 
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบลกองสวัสดิการสังคม
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําพวงมาลัย  ชอดอกไม   
กระเชาดอกไม และพวงมาลาในวันสําคัญตางๆ  เชน 
วันปิยมหาราช วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันคลายวันสิ้นพระชนมสมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิศจี ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมสตรี แมบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริม 
และสนับสนุนกลุมสตรี แมบาน
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาทําอาหารมื้อกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน  
ตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 (6)สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูพิการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
 พ.ศ. 2561
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
 พ.ศ. 2557
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 54 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ,  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง หรือทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร 
เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 28,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน 
เปนวัสดุโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ตรายาง ดินสอ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เปนวัสดุ
โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิลม มวนวีดีโอ
เทปบันทึกเสียงหรือภาพ  สี  พูกัน  ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เปนวัสดุโดยสภาพ
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม เชน แผนจัดเก็บขอมูล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ  ผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ  เมาส  แผนกรองแสง
สายเคเบิล กระดาษตอเนื่อง เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม
คาโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 35,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ คนพิการและผูดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนา
 คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ และผูดูแลคนพิการ 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาจางเหมาทําอาหารมื้อกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ 
คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) 
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2145  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว6768   ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุด 
ที่ มท 0810.6/ว24  ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)
หนา 54 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 17/9/2563  16:26:55 หนา : 60/92



โครงการพัฒนาทักษะใหแกเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะ
ใหแกเด็กและเยาวชน
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดทําอาหาร
มื้อกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 (6)สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูพิการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 54 ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,280,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,801,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,801,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,123,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน ใหกับ พนักงานสวนตําบลกองชาง
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหกับ พนักงานสวนตําบล
กองชาง ที่ควรไดรับตามระเบียบที่กําหนด  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางกองชาง
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ พนักงานจางกองชาง
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
ใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. 2559
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,364,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองโครงการ
กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คาตอบแทนในการ
ยืมตัวขาราชการพนักงานสวนราชการ ฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 296,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ คาเชาทรัพยสิน 
คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพร) คารับวารสาร หนังสือพิมพ โทรทัศน 
โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ แผนพับใบปลิวหรือ
สิ่งพิมพตางๆ  คาลางฟิลมและอัดขยาย คาใชจายในการ
ติดตั้งสาธารณูปโภคตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ไดแก 
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาตาง ๆ 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3842  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
เชน เครื่องคอมพิวเตอร กลองถายรูป ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 828,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน 
เปนวัสดุโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป เชน  
กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ตรายาง ดินสอ ฯลฯ หรือที่มี
ลักษณะคงทนถาวร  เชน เครื่องตัดกระดาษ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายตางๆ ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เปนวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป เชน หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ หรือที่มีลักษณะคงทนถาวร   
เชน จานรับสัญญาณดาวเทียม เสารับสัญญาณ ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน  สี  อิฐ  หิน ทราย  
ไม อุปกรณประปาตางๆ ฯลฯ  เปนไปตามกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร สิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม 
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ เปนไปหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด จาระบี 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาลางอัดรูป 
ขยายภาพ ฟิลม มวนวีดีโอ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ
คาวารสารทสี พูกัน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจัดเก็บขอมูล 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ ผาหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 
เมาส แผนกรองแสง สายเคเบิล กระดาษตอเนื่อง เครื่อง
อานขอมูลแบบซีดีรอม คาโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         

งบลงทุน รวม 114,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 114,600 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เครื่องตัดถนนคอนกรีต แบบเครื่องยนต จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต แบบเครื่องยนต 
1.  เปนเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไมนอยกวา 13 แรงมา
2. ใบเพชรตัดคอนกรีตขนาด 20 นิ้วจํานวน 2 ใบ
3. สามารถตัดลึกไมนอยกวา 18 เซนติเมตร
(ราคาตามทองถิ่น)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท.0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หนา 20 ขอ 4
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เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า  
1.  ขับดวยมอเตอรไฟฟ้า ขนาดไมนอยกวา 1,500 วัตต
2. อัตราการเจาะกระแทก/นาที ไมนอยกวา 1,450
(ราคาตามทองถิ่น)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท.0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หนา 20 ขอ 3

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 3 kw. จํานวน 23,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 3 kw.  
1. ขนาด 3 kw. เปนเครื่องยนตเบนซิน 
2. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดกิโลวัตตขั้นต่ํา 
3. รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดังนี้ 
    3.1 แผงสวิทซ 1 อัน
    3.2 โวลตมิเตอร 1 อัน
    3.3 แอมป์มิเตอร 1 อัน
    3.4 หลอดไฟแสงสวางพรอมขั้ว 1 ชุด
    3.5 สวิทซปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน
    3.6 คัตเอาต 1 อัน
    3.7 ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
4. คุณสมบัติทางเทคนิดทั่วไปตามมาตรฐานครุภัณฑ 
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ 
มท.0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี  
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หนา 20 ขอ 2
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ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ   
1. ขนาด 6 นิ้ว(150 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอรไฟฟ้า 
ขนาดไมนอยกวา 1,000 วัตตความเร็วรอบไมนอยกวา 
8,500 รอบ/นาที
2. คุณสมบัติทางเทคนิดทั่วไปตามมาตรฐานครุภัณฑ 
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ 
มท.0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี  
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หนา 21 ขอ 5

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  All in One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
– มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHz จํานวน 1 หนวย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย– หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) ขนาดไม
นอยกวา 6 MB 
– มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB– มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวาดังนี้   
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยควาจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
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– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB   
– มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิดSATAหรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State   
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
 – มี DVD-Rw หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internel) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย   
–  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
– มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง   
–  มีแป้นพิมพและเมาส   
–  มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)   
–  สามารถใชงาน Wi-Fi (IEE 802.11b,g,n,ac และ Bluetooth)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ 
มท.0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี  
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562) 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท.0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,839,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 586,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 536,300 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 536,300 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
 เชน คาซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางหรือ
ทรัพยสินอื่นๆเพื่อใหสามารถใชงานได
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลวังน้ําเขียว
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 2,252,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,252,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายบริเวณบานสามงามเสือ หมูที่ 5 
บานหนองหัวชางใต

จํานวน 381,700 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล.สายบริเวณบาน
สามงามเสือ หมูที่ 5 หนองหัวชางใต รายละเอียดดังนี้
 - ถนนกวาง 5.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
450 ตารางเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ  
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว
กําหนด เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
 หนา 35  ลําดับที่ 5 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายซอยบานนายพนมไพร ลิสอน หมูที่ 
12 บานชางสามเศียร

จํานวน 548,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.สายซอยบาน
นายพนมไพร ลิสอน หมูที่ 12 บานชางสามเศียร
รายละเอียดดังนี้
 - ถนนกวาง 3.50 เมตร ความยาว 180.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
 630 ตารางเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว
กําหนด เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หนา 6 ลําดับที่ 7 
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โครงการกอสรางถนน คสล.สายเลียบคลองทาสาร-บางปลา เชื่อม
ซอยดาบยอด หมูที่ 9 บานหัวชุกปลา

จํานวน 823,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.สายเลียบคลอง
ทาสาร-บางปลา เชื่อมซอยดาบยอด หมูที่ 9 
บานหัวชุกปลา รายละเอียดดังนี้
 - ถนนกวาง 6.00 เมตร ความยาว 165.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 990 ตารางเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวังน้ําเขียวกําหนด เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หนา 6 ลําดับที่ 3

โครงการกอสรางถนน หินคลุกบดอัดสายซอยทุงนานายยศพล ถึง
ซอย 10 หมูที่ 4 บานหนองหัวชาง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน หินคลุกบดอัดสายซอย
ทุงนานายยศพล ถึงซอย 10 หมูที่ 4 บานหนองหัวชาง
รายละเอียดดังนี้
 - ถนนกวาง 4.00 เมตร ความยาว 680.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
2,720 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ําขนาด 
ศก.0.80 เมตร 3 จุด จํานวน 36 ทอน พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียวกําหนด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หนา 8 ลําดับที่ 12 
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งานสวนสาธารณะ รวม 390,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

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

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางกองชาง
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ พนักงานจางกองชาง
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร) คารับวารสาร 
หนังสือพิมพ โทรทัศน โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ 
แผนพับใบปลิวหรือสิ่งพิมพตางๆ  คาลางฟิลมและ
อัดขยาย คาใชจายในการติดตั้งสาธารณูปโภคตางๆ   
คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
ไดแก คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุม
สัมมนาตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
เชน เครื่องคอมพิวเตอร กลองถายรูป ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร สิ้เปลืองหมด
ไปหรือเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม 
บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด จาระบี 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ที่เปนวัสดุโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือ เปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น 
เชน สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ปุ๋ย 
วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,506,140 บาท
งบบุคลากร รวม 520,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 520,140 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 471,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหกับพนักงานจางสํานักงานปลัด 
เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหกับพนักงานจางสํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 946,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการตรวจรับการจาง 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และผูปฏิบัติ
ราชการอันเปน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบลสํานักงานปลัด
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ คากําจัดขยะมูลฝอย
คาจางทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ แผนพับ ใบปลิวหรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการติดตั้ง
สิ่งสาธารณูปโภคตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ 
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อปพร. เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการการจัดการขยะตําบลวังน้ําเขียว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการการจัดการขยะตําบล
วังน้ําเขียว โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุมพื้นที่ในการ
จัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย
การรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การพัฒนาและขับ
เคลื่อนการลดกาซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลก
รอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง การสงเสริมการคัด
แยกขยะตนทาง: กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2
/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562  เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิง
ไหมสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 19  ลําดับที่ 3 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ, 
ที่ดินและสิ่งกอสราง หรือทรัพยสินอื่นๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปริ้นเตอร รถบรรทุกขยะ ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เปนวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม เชน ถังขยะ ไมกวาด  และวัสดุที่ใชทําความ
สะอาด อุปกรณตางๆ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่จําเปน
ตองใชในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต แบตเตอรี่  
กระจกขาง ไฟทาย ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนวัสดุโดยสภาพเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน จาระบี น้ํามันกาดน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ เพื่อใชเติมรถยนต รถจักรยานยนต ครุภัณฑอื่นๆ  ใน
สํานักงานปลัด 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดทําเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เปนวัสดุโดยสภาพเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน 
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา  เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา 
รองเทา เข็มขัด รองเทา ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ/รัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ/รัฐพิธี
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายพระบรมฉายาลักษณฯ 
คาธงชาติ คาธงตราสัญลักษณ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 32 ลําดับที่ 1
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โครงการเสริมสรางทักษะดานอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการเสริมสราง
ทักษะดานอาชีพ
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดทําอาหาร
มื้อกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (7) สงเสริมการประกอบอาชีพ
ของราษฎร
เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (6) สงเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2145  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว6768   ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุด 
ที่ มท 0810.6/ว24  ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 33 ลําดับที่ 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,317,070 บาท

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

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางกองชาง
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ พนักงานจางกองชาง
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 837,070 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาเลมหนังสือ คาเชาทรัพยสิน 
คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพร) คารับ  วารสาร หนังสือพิมพ 
โทรทัศน โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ แผนพับ
ใบปลิวหรือสิ่งพิมพตางๆ  คาลางฟิลมและอัดขยาย 
คาใชจายในการติดตั้งสาธารณูปโภคตางๆ คาจางเหมา
บริการตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก 
 คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาตาง ๆ 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
เชน เครื่องคอมพิวเตอร กลองถายรูป ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 607,070 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน  สี  อิฐ  หิน ทราย  
ไม อุปกรณประปาตางๆ ฯลฯ   
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร สิ้เปลืองหมดไปหรือเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
เชน สารสม คลอรีน ทรายกรองน้ํา หิน กรวดกรองน้ํา 
และวัสดุเกี่ยวกับการประปา วัสดุตรวจสอบคุณภาพ
ของน้ํา เปนไปตามหนังสือดังนี้
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน 
คาลางอัดรูป ขยายภาพ ฟิลม มวนวีดีโอ เทปบันทึก
เสียงหรือภาพ คาวารสารทสี พูกัน ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 47,070 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ไมเขา
ลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
เชน มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแกส ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะ
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
วังน้ําเขียว
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,487,530 บาท

งบกลาง รวม 13,487,530 บาท
งบกลาง รวม 13,487,530 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 
อบต.วังน้ําเขียว เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปี 
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,500,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหการยังชีพของผูสูงอายุในตําบล
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2552  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 56 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,000,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหความพิการของ
คนพิการในตําบล
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 56 ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 132,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหการยังชีพของ
ผูป่วยเอดสในตําบล
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนา 56 ลําดับที่ 4

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเปน
เรงดวน ซึ่งไมสามารถคาดการณลวงหนาได เชน 
การเกิดสาธารณภัย ตางๆ หรือกรณีที่มีความจําเปน
ตองจายนอกเหนือจาก งบประมาณตั้งจายไวหรือ
เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดรอน ใหแก
ประชาชน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายตามขอผูกพัน

สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังน้ําเขียว 
ไมนอยกวารอยละ 50 กรณีรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20 ลานบาท 
เปนไปตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0711 
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0891.3/ว 199  ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน 2552  เรื่อง 
การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 56  ลําดับที่ 1 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 260,030 บาท

เพื่อเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือ
แกขาราชการสวนทองถิ่น 1 % ของประมาณการรายรับ 
ไมรวมเงินอุดหนุน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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