
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี

อําเภอ แมลาว   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,827,083 บาท

งบบุคลากร รวม 5,630,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี ประกอบดวย
(1) คาตอบแทนรายเดือนนายก อบต.เป็นเงิน 20,400 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 244,800บาท
(2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต.จํานวน 2 คน 
คนละ11,220 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 269,280 บาท
(สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบัว
สลี
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี ประกอบดวย
(1) คาตอบแทนพิเศษนายก อบต.บัวสลี เป็นจํานวนเงิน 1,750
 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นจํานวนเงิน 21,000 บาท
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.บัวสลี จํานวน 2 คน ๆ
ละ 880 บาท
 ตอเดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลีและ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี ประกอบดวย
(1) คาตอบแทนพิเศษนายก อบต.บัวสลี เป็นจํานวนเงิน 1,750
 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นจํานวนเงิน 21,000 บาท
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.บัวสลี จํานวน 2 คน ๆ
ละ 880 บาท
 ตอเดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 21,120 บาท
(สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงเลขานุการนายกองคการ
บริหาร
สวนตําบลบัวสลี จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท
เป็นจํานวนเงิน 86,400 บาท
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบัว
สลี
เดือนละ11,220บาท จํานวน12เดือน เป็นจํานวนเงิน 134,640
บาท
2.คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี เดือนละ 9,180บาท จํานวน12
เดือน
เป็นจํานวนเงิน 110,160 บาท 
3.คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัว
สลี 
เดือนละ 7,200 บาทตอคน เป็นจํานวนเงิน 1,123,200 บาท 
4.คาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี จํานวน 12 เดือน
เดือนละ 7,200 บาท  เป็นจํานวนเงิน 86,400 บาท
(สํานักงานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,491,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,498,900 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามกรอบอัตรากําลัง3ปี
(พ.ศ.2561-2563)และตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล
ประกอบดวย
1) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล             จํานวน    1
  อัตรา
2) ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล        จํานวน    1
  อัตรา
3) ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต
.                     จํานวน    1  อัตรา
4) ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน              จํานวน    1  อัตรา
5) ตําแหนง นักจัดการงานทั่ว
ไป                          จํานวน    1  อัตรา
6) ตําแหนง นักทรัพยากร
บุคคล                           จํานวน    1  อัตรา
7) ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ                            จํานวน   1  อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของอบต.บัวสลี
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินประจําตําแหนงผูบริหาร หรือเงินประจําตําแหนงวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
ประกอบดวย
1) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล                  จํานวน  1  อัตรา
    (ประเภทบริหารทองถิ่นระดับตน) จํานวน 12  เดือน
    เดือนละ 4,000 บาท ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 48,000 บาท
2) ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล             จํานวน  1  อัตรา
    (ประเภทบริหารทองถิ่นระดับตน) จํานวน 12  เดือน
     เดือนละ 3,500 บาท ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 42,000 บาท
3) ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต
.                           จํานวน  1 อัตรา
    (ประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับตน)  จํานวน12 เดือน
    เดือนละ 3,500 บาท ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.บัวสลี
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
(สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 800,900 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ประกอบดวย
1) ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน          จํานวน   1 อัตรา
2) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ                        จํานวน   1 อัตรา
3) ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต                               จํานวน   1 อัตรา
4) ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป                                       จํานวน   3 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.บัวสลี
(2) บัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศคณะ
กรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2558  
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป 
ประกอบดวย
1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ                จํานวน      1
  อัตรา
2) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต                       จํานวน      1
  อัตรา
3) ตําแหนง คนงานทั่วไป                               จํานวน      3
  อัตรา

โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
ของ องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑd
ารใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,130,863 บาท
ค่าตอบแทน รวม 341,863 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 146,863 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  20,000 บาท
2. คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งทองถิ่น ฯลฯ
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 20,000 บาท
2. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ คณะอนุกรรมการสอบ 
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ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
คณะกรรมการสอบ อนุกรรมการสอบ หรือเจาหนาที่ที่อบต.แตง
ตั้ง
ใหมีหนาที่ดําเนินการสอบ คณะกรรมการสอบสวนความผิดละเมิด
3. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 86,863 บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริ
หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด สที่ กค 0402.5/ว85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
(3) ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงาน
และลูกจางของอปท (ฉบับที2่) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2558
(4) ระเบียบกระทรวงมท.วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่อปท.อาจจายไดพ.ศ.2559
(5) ระเบียบกระทรวงมท.วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของอปท. พ.ศ.2557
(6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของอบต. พ
.ศ.2558
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 
(สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็น 
1.คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล
และพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือ มท 0808.2/ว2409  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่พึงจะไดรับ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 
พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงิน
ตามสิทธิที่พึงจะไดรับ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ
.2549
(3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษา
และคาเลาเรียน
(4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 271,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาถายเอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก ,
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคา
เชาบาน),
คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ) คาเบี้ยประกัน ,คาใชจายใน
การ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ,คาจางเหมาบริการ  คาติดตั้งไฟฟา,
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คาติดตั้งประปา ,คาติดตั้งโทรศัพท ,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ,
คาจางเหมาแรงงานหรือจางแรงงานรายวัน คาจางสํารวจจํานวน
สุนัขและแมว ภายในตําบลบัวสลีแยกเพศ สํารวจชื่อสุนัขและแมว
และเจาของ
งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
คาจางเหมาทําของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0893.4
/ว293  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 เรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค
ในชวง
ปิดภาคเรียนฤดูรอน  
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0891.4/ ว 569  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่อง การจาง
นักเรียน นักศึกษา ทํางานในชวงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ
เพื่อปองกันและแกไขปัญหาสังคม ฯลฯ
(3) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของอปท.
(4) หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณ
รายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจาย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ  และคาใชจายอื่น
ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการรับรองตอนรับบุคคล
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หรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจา
หนาที่
ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ฯลฯ
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท
2. คาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและ
คาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม รวมถึง
ผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวม
ประชุม ในการ
ประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่
ได
รับการแตงตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง อปท.กับอปท.หรือ
อปท.
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ  ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 30,000
 บาท
3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ
พิธี
ทางศาสนา พิธีการวันสําคัญตางๆ เชน คาของขวัญ พวง
มาลา พานพุม  
ชอดอกไมในการจัดกิจกรรมตางๆ ฯลฯ  
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  5,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง 
ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น ฯลฯ
2. คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ
3. คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ 
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง
ทองถิ่น
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 67  ขอ7
(สํานักงานปลัด)
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โครงการถายทอดองคความรูที่มีอยูในตัวบุคคล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการถายทอดองคความรูที่
มีอยู
ในตัวบุคคล  โดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คา
สมนาคุณ
วิทยากร คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ของขวัญ
หรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆ และรายจายอื่นๆที่จํา
เป็นและ
เกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 70  ขอ 14
(สํานักงานปลัด)
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โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติโดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆ และ
รายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0310.4/ว1503 
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางการดําเนินการตาม
ภารกิจ
การปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(6) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 66  ขอ 5
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:13 หนา : 16/167



โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และผูนําชุมชนที่ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของอบ
ต.

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู
บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและผูนําชุมชน ที่ได
รับ
คําสั่งแตงตั้งจากองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุอุปกรณ 
คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหาร
วาง
และเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการ
ตางๆ
และรายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 70  ขอ 15
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:13 หนา : 17/167



โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
โดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาสมนาคุณ
วิทยากร 
คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ
หรือ
ของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆ และรายจายอื่นๆที่จํา
เป็น และ
เกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ขอ 2
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:13 หนา : 18/167



โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํางบประมาณประจําปีอยาง
มีสวนรวม

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทํา
งบประมาณประจําปีอยางมีสวนรวม โดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุ
อุปกรณ
การจัดอบรม คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก  คา
อาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจาง
เหมาบริการ
ตางๆ และรายจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ขอ 16
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:13 หนา : 19/167



โครงการอบรมใหความรูการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรูการจัด
ทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพโดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุอุปกรณในการจัด
อบรม
คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 
คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆ และรายจาย
อื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 71  ขอ17
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:13 หนา : 20/167



โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานในสังกัด อบต
.บัวสลี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต
. 
และพนักงานในสังกัด อบต.บัวสลี โดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุ
อุปกรณ 
คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหาร
วางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการ
ตางๆ และ
รายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 69  ขอ 13
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:13 หนา : 21/167



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของ
ที่ใชในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ และการจางผูรับจางดําเนินการ หรือการจางเหมาแรง
งาน
เชน คาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ เชน ตู โต๊ะ คอมพิวเตอร 
รถจักรยานยนต รถยนต ถนน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท.
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:13 หนา : 22/167



ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:13 หนา : 23/167



วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง
รายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯเป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:13 หนา : 24/167



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนานสิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯเป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คานํ้ามันดีเซล เบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนตสวน
กลาง 
รถจักรยานยนต อบต. รถบรรทุกนํ้าดับเพลิงอเนกประสงค และ
สําหรับเครื่องตัดหญา เครื่องสูบนํ้า เครื่องพนหมอกควันฯลฯ เป็น
ตน 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุวิทยาศาสตร ไดแก นํ้ายาหรือสารเคมีกําจัด ลูกนํ้ายุง
ลาย 
ทรายเคลือบสารเคมี ตลอดจนนํ้ายาตางๆ ถุง
มือ หนากาก (Mark) 
หรือวัสดุปองกันพิษจากการพนหมอกควัน วัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา ยาคุมกําเนิดสําหรับสัตว ชุดตรวจปัสสาวะ 
เคมีภัณฑดับเพลิง ฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อหรือจัดหาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรเชนแผนพับประชาสัมพันธ แผนซีดี แผนปาย เมมโมรี่
การด 
ฯลฯ และรายจายที่เกี่ยวของกับลักษณะรายจายหมวดนี้ รายจาย
เพื่อ
ใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้งฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพตลับผง
หมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ เมาสฯลฯ 
และรายจายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับลักษณะรายจายหมวด
นี้ รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
ประกันภัย 
คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 228,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่ที่อยู
ใน
ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คานํ้าประปาที่ใชภายในบริเวณที่ทําการอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมาย
ความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท 
คาบํารุงรักษาสายสัญญาณ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาไปรษณีย,คาธนาณัติ,คาดวงตราไปรษณียากร,คาเชาตู
ไปรษณีย,
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ,คาธรรมเนียมการสงจดหมายลง
ทะเบียน 
สําหรับติดตอประสานงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
และ
รายจายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะรายจายหมวดนี้ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) 
คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ต
การด
และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ ดาว
เทียมฯลฯ
เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 7,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,800 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ราคา 
700 บาท จํานวน 4 เครื่อง

จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจายเป็น
1. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
ราคาเครื่องละ 700 บาท จํานวน 4 เครื่อง 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  2,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรง
ดัน
ไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ1.8 Volts ไดเป็นอยางนอย
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ผ 03
(สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเป็นรายจายซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคา
ซอมกลาง 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาจางในการจัดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของ 
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี คาจางที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือ
พัฒนาระบบตาง การติดตามประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งมิใชเพื่อ
การ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ/สิ่งกอสราง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 46,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 46,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลปากอดํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลปากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัด
เชียงราย
(โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอแมลาว ประจํา
ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563) 
ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลปากอดํา ที่ ชร 54401
/ว077 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไวเป็นเงิน 20,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 73 ขอ21
(สํานักงานปลัด)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว จํานวน 26,500 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 26,500 บาท ประกอบดวย 4 โครงการ ดังนี้
1) โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องใน
วโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 5,500 บาท
2) โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช  
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 1,000 บาท
3) โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องใน
วโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ
พระบรมราชินี  
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท
4) โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรม
มวลชนของอําเภอแมลาว ประจําปีงบประมาณ 2563
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 15,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 75 ขอ24
(สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,275,602 บาท
งบบุคลากร รวม 1,992,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,992,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,630,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามกรอบอัตรากําลัง 3ปี
(พ.ศ.2561-2563) และตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล 
ประกอบดวย
1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง                จํานวน   1 อัตรา
2) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี            จํานวน   1 อัตรา
3) ตําแหนง นักวิชาการคลัง                       จํานวน   1 อัตรา
4) ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ                     จํานวน   1 อัตรา
5) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได          จํานวน   1 อัตรา

โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินประจําตําแหนงผูบริหาร หรือเงินประจําตําแหนงวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
ประกอบดวย
1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง                 จํานวน 1 อัตรา
    (ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับตน)  จํานวน 12 เดือน
    เดือนละ 3,500 บาท ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 296,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ประกอบดวย
1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ                จํานวน  1
 อัตรา
2) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได       จํานวน  1
 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) บัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศคณะ
กรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2558  
(2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ประกอบดวย
1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ                   จํานวน   1
 อัตรา
2) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได           จํานวน   1
 อัตรา

โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
(2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 283,602 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 208,602 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 55,602 บาท
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เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 45,602 บาท
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ.2559
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
เรื่อง กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล
และพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือ มท 0808.2/ว2409  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมท.วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอปท.พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมท. ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท.
(กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่พึงจะไดรับ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 
พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
เงิน
ตามสิทธิที่พึงจะไดรับ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ
.2549
(3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษา
และคาเลาเรียน
(4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาถายเอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก ,
คากําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชา
บาน),
คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ) คาเบี้ยประกัน ,คาใชจายใน
การ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ,คาจางเหมาบริการ  คาติดตั้งไฟฟา,
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คาติดตั้งประปา ,คาติดตั้งโทรศัพท ,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ,
คาจางเหมาแรงงานหรือจางแรงงานรายวัน  งานผลิตสื่อ
การประชาสัมพันธ งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
คาจางเหมาทําของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0893.4
/ว293  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 เรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค
ในชวงปิดภาคเรียนฤดูรอน  
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0891.4/ ว 569  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 
เรื่อง การจางนักเรียน นักศึกษา ทํางานในชวงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการเพื่อปองกันและแกไขปัญหาสังคม ฯลฯ
(3) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของอปท.
(4) หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณ
รายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็น 
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต.
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่เดินทาง
ไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมท. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
 พ.ศ.2559
(2) ระเบียบกระทรวงมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือกระทรวงมท. ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท.
(กองคลัง)
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โครงการเผยแพรความรูเรื่องการชําระภาษี คาธรรมเนียมและใบ
อนุญาตตามกฏหมาย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาใชจายในการดําเนินโครงการเผยแพรความรูเรื่องการชําระ
ภาษี
คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตามกฎหมายจายเป็นคาปาย คาวัสดุ
อุปกรณ คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร คาอาหาร
วาง
และเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการ
ตางๆ
และรายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมท. ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 76 ขอ 26
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของ
ที่ใชในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ และการจางผูรับจางดําเนินการ หรือการจางเหมาแรง
งาน
เชน คาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ เชน ตู โต๊ะ คอมพิวเตอร 
รถจักรยานยนต รถยนต ถนน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท.
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่มท 0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพตลับผง
หมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ เมาสฯลฯ 
และรายจายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับลักษณะรายจายหมวด
นี้ รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
ประกันภัย 
คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นตน

โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาไปรษณีย,คาธนาณัติ,คาดวงตราไปรษณียากร,คาเชาตู
ไปรษณีย,
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ,คาธรรมเนียมการสงจดหมายลง
ทะเบียน 
สําหรับติดตอประสานงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
และ
รายจายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะรายจายหมวดนี้ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 471,000 บาท

งบบุคลากร รวม 286,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 286,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 286,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลตามกรอบอัตรากําลัง 3
ปี ของ อบต.บัวสลีและตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับของ
พนักงานสวนตําบล
ประกอบดวย
1. ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.บัวสลี
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง 
คาตอบแทนอปพร. ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 60,000 บาท
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 25,000  บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริ
หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด สที่ กค 0402.5/ว85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได 
พ.ศ.2559
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจาย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ  และคาใชจายอื่น
ซึ่งจําเป็นตองจายที่
เกี่ยวกับการรับรองในการรับรองตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจา
หนาที่
ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการอบรม สัมมนา ประชุมกิจกรรมรณรงคปองกัน
และแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยเป็นคาใชจายในกิจกรรม
การดําเนินงานตั้งจุดบริการนักทองเที่ยวและประชาชนตําบลบัว
สลี
ในชวงเทศกาลปีใหม โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  
และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล
ปีใหม 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ขอ2
(สํานักงานปลัด)
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการอบรมสัมมนา จัดประชุม จัดกิจกรรมรณรงค
ปองกัน
และแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยเป็นคาใชจายในกิจกรรม
การดําเนินงานตั้งจุดบริการนักทองเที่ยวและประชาชนตําบลบัว
สลี
ในชวงเทศกาลสงกรานต โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช
สถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน 
และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาตอบแทนวิทยากร  คาปายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 78 ขอ3
(สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึก
อบรม  
คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  
คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร   
คาปายโครงการ ฯลฯ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับ
การจัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน  
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 79 ขอ6
(สํานักงานปลัด)
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โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัคร
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม  
คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  
คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  
คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร   
คาปายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมตาม
โครงการ
สงเสริมการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 79 ขอ7
(สํานักงานปลัด)
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โครงการเสริมสรางศักยภาพการปองกันและฝึกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในโครงการเสริมสรางศักยภาพการปองกันและ
ฝึกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจายเป็นคาใช
จาย
เกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  
คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  
คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ คา
อาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาปาย
โครงการ  
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมตามโครงการฯ  
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 79 ขอ5
(สํานักงานปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 79,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันภัยแลง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันภัยแลง โดย
จาย
เป็นคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร 
คาปายโครงการ คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาใชจายอื่นที่จํา
เป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการปองกันภัยแลง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา 84 ขอ 19
(สํานักงานปลัด)
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โครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและปราบ
ปราม
ยาเสพติด โดยจายเป็นคาใชจายคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวาง
และ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ คาของขวัญหรือ
ของที่ระลึก  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมโครงการ
ปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565) หนา 85  ขอ20
(สํานักงานปลัด)
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โครงการวินัยจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการวินัยจราจร โดยจายเป็นคาใช
จาย
คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร 
คาปายโครงการ คาของที่ระลึก คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม
โครงการวินัยจราจร ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565) หนา 78 ขอ 4
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โครงการศูนยกูชีพกูภัย (OTOS) อําเภอแมลาว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยกูชีพกูภัย (OTOS) 
โดยจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ
คาของขวัญหรือของที่ระลึก  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
โครงการศูนยกูชีพกูภัย (OTOS) อําเภอแมลาว
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา 84 ขอ 17
(สํานักงานปลัด)
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน โดยจายเป็นคาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ 
คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย
ฉุกเฉิน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา 81 ขอ 10
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โครงการอาสาสมัครปองกันภัยปา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครปองกันภัยปา โดย
จาย
เป็นคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร 
คาปายโครงการ คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาใชจายอื่นที่จํา
เป็น
ในการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครปองกันภัยปา ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา 83  ขอ 14
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. ถังดับเพลิง , ลูกบอลดับเพลิง อุปกรณวัสดุที่เกี่ยวของในการ
ชวยดับเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา
อันสั้น 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:14 หนา : 69/167



งบเงินอุดหนุน รวม 19,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 19,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว จํานวน 19,600 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 
จํานวน 1โครงการ ประกอบดวย
1. โครงการสรางเสริมความรูความเขาใจแกประชาชนในการ
ปองกัน
และแกไขปัญหาไฟปาและหมอกควันจากการลักลอบเผาปา การ
เผาใน
ที่โลงและพื้นที่การเกษตร อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 19,600 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(2) หนังสือที่วาการอําเภอแมลาว ที่ ชร 1618.3/1764 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 85  ขอ 21
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 985,220 บาท

งบบุคลากร รวม 713,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 713,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 647,220 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2561-2563) และตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล
ประกอบดวย
1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ                จํานวน  1
 อัตรา 
2) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ                            จํานวน  1
 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นของพนักงานสวน
ตําบล
ประกอบดวย
1)ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ                       จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล การกําหนด
มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 
(2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินประจําตําแหนงผูบริหาร หรือเงินประจําตําแหนงวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับตน)   จํานวน   1 อัตรา  
จํานวน 12 เดือนๆ ละ  3,500 บาท 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  5,000 บาท
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจายเป็นเงิน
ประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  25,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริ
หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได
พ.ศ.2559
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของอบต.พ.ศ
.2558
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบล
และพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2409  ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่พึงจะไดรับ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 
พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
เงิน
ตามสิทธิที่พึงจะไดรับ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2549
(3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษา
และคาเลาเรียน
(4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาถายเอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก ,
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชา
บาน),
คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ) คาเบี้ยประกัน ,คาใชจายใน
การ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ,คาจางเหมาบริการ  คาติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา ,คาติดตั้งโทรศัพท ,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
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ตางๆ,
คาจางเหมาแรงงานหรือจางแรงงานรายวัน คาจางเหมาบริการ
สํารวจ
ขอมูลสุนัขและแมวในพื้นที่ตําบลบัวสลีงานผลิตสื่อการประชา
สัมพันธ 
งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ คาจางเหมาทําของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท0893.4
/ว293  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 เรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค
ในชวงปิดภาคเรียนฤดูรอน  
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0891.4/ ว 569  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 
เรื่อง การจางนักเรียน นักศึกษา ทํางานในชวงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการเพื่อปองกันและแกไขปัญหาสังคม ฯลฯ
(3) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของอปท.
(4) หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณ
รายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็น 
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
สวนตําบล 
และพนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางทั่วไปที่เดินทางไป
ประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของ
ที่ใชในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ และการจางผูรับจางดําเนินการ หรือการจางเหมาแรง
งาน
เชน คาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ เชน ตู โต๊ะ คอมพิวเตอร 
รถจักรยานยนต รถยนต ถนน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น 
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:14 หนา : 84/167



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง
รายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑโรงงาน

แบบพิมพสําหรับหลอเทียน จํานวน 6 ชุด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาแบบพิมพสําหรับหลอเทียน  
จํานวน 6 ชุด ๆละ 5,000 บาท 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 30,000 บาท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนานไมสิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ
2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท
3) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญเชน เครื่องบิน เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะเป็นตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
4) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ

โดยถือปฏิบัติตาม
(1) รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ 03
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 37,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 37,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเป็น
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1. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
ตั้งไวเป็นเงิน       จํานวน 37,000 บาท
ประกอบดวย  5 โครงการ
1) โครงการจัดกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราชและ
งานกาชาด จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2563 
ตั้งไวเป็นเงิน      จํานวน   27,000 บาท
2) โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องใน
วโรกาสวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี
(งานพิธีทานหาแมฟาหลวง)  ตั้งไวเป็นเงิน   จํานวน  2,000 บาท
3) โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องใน
วโรกาส
วันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี
(งานพิธีไหวสาแมฟาหลวง)  ตั้งไวเป็นเงิน   จํานวน  2,000 บาท
4) โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
ตั้งไวเป็นเงิน      จํานวน  2,000 บาท
5) โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต (ปี๋ใหม
เมือง)
ประจําปี พ.ศ.2563  ตั้งไวเป็นเงิน               จํานวน  4,000
 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมท.วาดวยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท.
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(4) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598 ลงวันที่ 3 กค
.2562
(5) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา88 ขอ 7/
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หนา89 ขอ9,10/หนา90 ขอ 11
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,230,732 บาท
งบบุคลากร รวม 1,509,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,509,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,320 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. เงินเดือนสําหรับพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล
(1)ตําแหนง ครู ค.ศ.1        จํานวน   1 อัตรา 
(2)ตําแหนง ครู ค.ศ.2        จํานวน   2 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเ
1. เงินวิทยฐานะแกครู  ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 84,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม 
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
(2) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ.2559  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบประมาณราย พ.ศ.2562
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 525,080 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  525,080 บาท
(1) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก    จํานวน  3 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 1,027,332 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตั้งไวจํานวน 10,000 บาท
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไวจํานวน 40,000
 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด สที่ กค 0402.5/ว85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของอบต.พ.ศ
.2558
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
เงิน
ตามสิทธิที่พึงจะไดรับ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ
.2549
(3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษา
และคาเลาเรียน
(4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 565,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการจางเหมารถยนตรับสงเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  
จํานวน 12 เดือน  ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 144,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวันที1่9 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณ
รายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต. บัวสลี (คาอาหารกลางวัน)

จํานวน 245,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี(คาอาหาร
กลางวัน)
จัดสรรอาหารกลางวันใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวสลี 
คนละ 20 บาท/วัน จํานวน  245 วัน  
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน 245,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91 ขอ 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บัวสลี

จํานวน 56,500 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน   56,500 บาท 
(1) คาหนังสือเรียน                 จํานวน   200 บาท/ปี/คน
(2) คาอุปกรณการเรียน            จํานวน   200 บาท/ปี/คน
(3) คาเครื่องแบบนักเรียน         จํานวน   300 บาท/ปี/คน
(4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน      จํานวน  430 บาท/ปี/คน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 92 ขอ3
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บัวสลี (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
(คาจัดการเรียนการสอน รายหัว) 
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี)  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อัตราคนละ 1,700 บาท  ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  85,000 บาท

โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91 ขอ2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บัวสลี (เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
ในสังกัดศพด.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูในสังกัดศพด. 
จํานวน 3 คน คนละ  10,000 บาท 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  30,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 93 ขอ6
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของ
ที่ใชในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ และการจางผูรับจางดําเนินการ หรือการจางเหมาแรง
งาน
เชน คาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ เชน ตู โต๊ะ คอมพิวเตอร 
รถจักรยานยนต รถยนต ถนน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 376,832 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 346,832 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาอาหารเสริม (นม) ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  346,832 บาท
1)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) 
คาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน 
โดยจัดสรรให นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260 วัน  ดังนี้
     (1.1)  โรงเรียนสังกัด สพฐ.  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 251,022
 บาท
     (1.2)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน   95,810
 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94 ขอ7
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาจัดซื้อเครื่องเลนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลีเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่สมวัย
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94 ขอ8
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาไฟฟาสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  20,000
 บาท
โดยถือปฏิบัติงาน
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ 0816.2/ว 3274   ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 694,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 694,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบัวสลีวิทยา จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนโรงเรียนบัวสลีวิทยา  
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  276,000 บาท  ประกอบดวย 
1.1) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม     เป็นเงิน  20,000
 บาท
1.2) โครงการศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตร  เป็นเงิน  20,000
 บาท
1.3) โครงการสงเสริม อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
                                                                  เป็น
เงิน  20,000 บาท
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1.4) อุดหนุนคาอาหารกลางวัน                          เป็น
เงิน 216,000บาท 

โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(5) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 64 ขอ11
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบานตนงาว จํานวน 122,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนโรงเรียนบานตนงาว  
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  122,000 บาท  ประกอบดวย
1) โครงการศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตร   เป็นเงิน    9,000
บาท
2) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
                                                                 เป็น
เงิน  10,000บาท
3) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู และสงเสริมอาชีพ
                                                                 เป็น
เงิน  11,000บาท
4) อุดหนุนคาอาหารกลางวัน                           เป็น
เงิน  92,000บาท

โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(5) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97  ขอ12
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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อุดหนุนโรงเรียนบานตนยาง จํานวน 296,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนโรงเรียนบานตนยาง  
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน   296,000 บาท   ประกอบดวย
1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     เป็นเงิน  20,000
บาท
2) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง                        เป็น
เงิน  20,000บาท
3) โครงการวิถีพุทธยุวทูตความดี                    เป็น
เงิน  20,000บาท
4) โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ        เป็น
เงิน  20,000บาท
5) อุดหนุนคาอาหารกลางวัน                         เป็น
เงิน 216,000บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(5) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 98 ขอ13
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 293,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ภายใตโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
ปีงบประมาณ 2563

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิด
และปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร  
คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร
คาปายโครงการ คาวัคซีน คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการฯ  
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 106  ขอ15
(สํานักงานปลัด)
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โครงการรณรงคปองกันไขเลือดออกรวมทั้งกิจกรรมการพนหมอก
ควันเพื่อกําจัดยุงลายในเขตตําบลบัวสลี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในโครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกรวมทั้ง
กิจกรรม
พนหมอกควันเพื่อกําจัดยุงลายในเขตพื้นที่ตําบลบัวสลี โดยจาย
เป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิด
และปิด
คาวัสดุ อุุปกรณที่ใชในการพนหมอกควัน   และอุปกรณอื่นๆที่
เกี่ยว
ของกับกิจกรรมพนหมอกควัน คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  
คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการ คาน้ํามัน 
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 106  ขอ14
(สํานักงานปลัด)
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
ปีงบประมาณ 2563

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
ปีงบประมาณ 2563  เชน คาสํารวจจํานวนสุนัขและแมว 
คาบันทึก ขอมูลระบบ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา105 ขอ13
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตนงาว หมู 2 สําหรับดําเนินตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตนงาว หมูที่ 2 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 101 ขอ2
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตนยาง หมู 6 สําหรับดําเนินตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตนยาง หมูที่ 6 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 102 ขอ 6
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบัวสลี หมู 12 สําหรับดําเนินตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบัวสลี หมูที่ 12 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 104  ขอ12
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปงปาตอง หมู 9 สําหรับดําเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปงปาตอง หมูที่ 9 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 103 ขอ 9
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปาบง หมู 10 สําหรับดําเนินตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปาบง หมูที่ 10 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา104 ขอ10
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมต๊าก หมู 5 สําหรับดําเนินตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมต๊าก หมูที่ 5 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 102 ขอ 5
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมมอญ หมู 1 สําหรับดําเนินตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมมอญ หมูที่ 1 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 101 ขอ1
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานรองปลายนา หมู 11 สําหรับดําเนิน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานรองปลายนา หมูที่ 11
สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา104 ขอ 11
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานศรีวังมูล หมู 7 สําหรับดําเนินตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานศรีวังมูล หมูที่ 7 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 103  ขอ 7
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสันปูเลย หมู 4 สําหรับดําเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสันปูเลย หมูที่ 4 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 102 ขอ 4
(สํานักงานปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหนองคึก หมู 8 สําหรับดําเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหนองคึก หมูที่ 8 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 103  ขอ8
(สํานักงานปลัด)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหัวโล๊ะ หมู 3 สําหรับดําเนินตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหัวโล๊ะ หมูที่ 3 สําหรับ
ดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 3886                   
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 101 ขอ3
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,754,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,025,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,025,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 941,460 บาท

เพื่อจายเป็น คาเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามกรอบ
อัตรากําลัง3ปีและตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อน
ระดับของพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (ระดับตน) จํานวน  1 อัตรา
2. ตําแหนง วิศวกรโยธา (ระดับปก./ชก.)     จํานวน   1 อัตรา
3. ตําแหนง นายชางโยธา (ระดับอาวุโส)      จํานวน   1  อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มตางๆของพนักงานตามภารกิจ
ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
ประกอบดวย
1. ตําแหนง นายชางโยธา       จํานวน   1  อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลสาย
บริหาร
ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการกองชาง (ระดับตน)    จํานวน   1  อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 613,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก คาตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจาง คา
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง กรรมการเกี่ยวกับการประ
เมินผลการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ในการชวยเหลือผูประสบภัยที่ไดรับการแตงตั้งจากอบต
.บัวสลี  
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน   30,000 บาท
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวน
ตําบล
และพนักงานจาง ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  40,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่อปท.อาจจายได พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของอปท.พ.ศ.2557
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล
และพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว2409  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอปท.พ.ศ.2559
(กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่พึงจะไดรับ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 
พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
เงิน
ตามสิทธิที่พึงจะไดรับ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ
.2549
(3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษา
และคาเลาเรียน
(4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 358,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและ
เผยแพร
คาจางหมาบริการตางๆ  คาจางเหมาแรงงานหรือจางแรงงานราย
วันฯลฯ
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจางเหมาบริการงานเขียนแบบ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการงานเขียนแบบงานกอสราง 
ประมาณราคา งานระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานชาง 
หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของกับงานจางเหมาบริการเขียนแบบ
งานกอสรางฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของอปท.
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซํกซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 2563 ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
(กองชาง)

คาจางเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการงานธุรการ
หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของกับงานจางเหมาบริการเงานธุรการ
งานเอกสาร งานสารบรรณ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของอปท.
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซํกซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี 2563 ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
(กองชาง)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง 
ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผูบริหารและผูควบคุมระบบประปาหมู
บาน

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผู
บริหาร
และผูควบคุมระบบประปาหมูบาน ไดแก คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ แผนพับ คาใุชจาย
อื่นใดที่
เกี่ยวของในการจัดโครงการนี้ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของ
ที่ใชในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ และการจางผูรับจางดําเนินการ หรือการจางเหมาแรง
งาน
เชน คาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ เชน ตู โต๊ะ คอมพิวเตอร 
รถจักรยานยนต รถยนต ถนน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง 
หมดไปหรือเปลี่ยนสถาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให
สามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย
คาติดตั้งเป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท.
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวม
ถึง
รายจายดังตอไปนี้
1)รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯเป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุกอสรางที่ใชสําหรับบริเวณอาคารสํานักงานที่ทําการ
เพื่อการบริการประชาชน เชน ไม กระเบื้อง ปูน เหล็กเสน
ตะปู ฯลฯ รายจายเพื่อใหไดมาซื่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อหรือจัดหาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรเชนแผนพับประชาสัมพันธ แผนซีดี แผนปาย เมมโมรี่
การด 
ฯลฯ และรายจายที่เกี่ยวของกับลักษณะรายจายหมวดนี้ รายจาย
เพื่อ
ใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้งฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพตลับผง
หมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ เมาสฯลฯ 
และรายจายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับลักษณะรายจายหมวด
นี้ รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
ประกันภัย 
คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 115,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,700 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปิด cctv หมูที่ 3, 
หมูที่ 8 ,หมูที9่ ,หมูที่ 10 , หมูที่ 11

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาปรับปรุงระบบกลองวงจรปิด CCTV หมูที่ 3 บานหัวโล๊ะ
หมูที่ 8 บานหนองคึก,หมูที่ 9 บานปงปาตอง,หมูที่ 10  บานปา
บง 
หมูที่ 11 บานรองปลายนา  เพื่อจัดบริการสาธารณะใหกับ
ประชาชน
ในพื้นที่ไดรับขอมูลขาวสารที่ไดประขาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.2
/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 109  ขอ3
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:14 หนา : 127/167



ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ราคา 
700 บาท

จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเป็น
1. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
ราคาเครื่องละ 700 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรง
ดัน
ไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ1.8 Volts ไดเป็นอยางนอย
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ 03
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเป็นรายจายซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคา
ซอมกลาง 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0809.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน 
โดยจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คา
ของขวัญ
หรือของที่ระลึก คาปายโครงการ ฯลฯ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะอยาง
ยั่งยืน 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28
มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565) หนา110 ขอ 4
(สํานักงานปลัด)
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โครงการรณรงคลดการใชถุงพลาสติก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคลดการใชัถุงพลาสติก 
โดยจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คา
ของขวัญ
หรือของที่ระลึก คาปายโครงการ ฯลฯ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ รณรงคลดการใชัถุง
พลาสติก
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28
มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565) หนา 111 ขอ 5
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:14 หนา : 131/167



โครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะที่ตนทาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยก
ขยะ
ที่ตนทาง โดยจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน 
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ
หรือคาของที่ระลึก  คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
รณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะที่ตนทาง
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565) หนา 111  ขอ 6
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 627,000 บาท

งบบุคลากร รวม 485,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 485,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2561-2563) และตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การเลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล
ประกอบดวย
1) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน(ปก/ชก)                    จํานวน   1
  อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คุาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
1) ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน          จํานวน    1
 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) บัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศคณะ
กรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2558  
(2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 42,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาถายเอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก ,
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคา
เชาบาน),
คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และ
เผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ) คาเบี้ยประกัน ,คาใชจายใน
การ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ,คาจางเหมาบริการ  คาติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา ,คาติดตั้งโทรศัพท ,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ,
คาจางเหมาแรงงานหรือจางแรงงานรายวัน คาจางสํารวจจํานวน
สุนัขและแมว ภายในตําบลบัวสลีแยกเพศ สํารวจชื่อสุนัขและแมว
และเจาของ
งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
คาจางเหมาทําของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของอปท.
(2) หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณ
รายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนชุมชน
โดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาสมนาคุณ
วิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่
ระลึก 
คาจางเหมาบริการตางๆ และรายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของฯ
ลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 113  ขอ4
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:15 หนา : 136/167



โครงการสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมภาวะผูนําแก
สตรี
ในชุมชนโดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆ และ
รายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 113  ขอ 5
(สํานักงานปลัด)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับอปท.

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับอปท. โดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุอุปกรณ คา
พาหนะ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆ และ
รายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 113  ขอ 6
(สํานักงานปลัด)
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โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพแกประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลบัวสลี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนเสริมสราง
กระบวนการทํางานปองกันและแกไขปัญหาโรคเอดส โดยจายเป็น
คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่
ระลึก คาจางเหมา
บริการตางๆ และรายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:15 หนา : 139/167



โครงการสนับสนุนเสริมสรางกระบวนการทํางานปองกันและแกไข
ปัญหาโรคเอดส

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนเสราง
กระบวนการทํางานปองกันและแกไขปัญหาโรคเอดส 
โดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆ และ
รายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 114  ขอ 7
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:15 หนา : 140/167



โครงการอบรมใหความรูการเสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทสตรี 
การยุติ ความรุนแรงในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรู
การเสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทสตรี การยุติ ความรุนแรง
ในครอบครัว โดยจายเป็นคาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆ และ
รายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 
เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 114 ขอ 8
(สํานักงานปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:15 หนา : 141/167



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:15 หนา : 142/167



ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:15 หนา : 143/167



โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนประชาชนตานยาเสพติด "บัวสลีเกมส" จํานวน 120,000 บาท

 พื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันเยาวชน ประชาชน 
ตานยาเสพติดบัวสลีเกมส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพื่อพัฒนาสงเสริมการกีฬาใหกับเยาวชนและประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี โดยจายเป็นคาตอบแทน คา
สมนาคุณ
วิทยากร คาตอบแทนผูฝึกสอน คาตอบแทนพิธีกร กรรมการ
ตัดสิน
และเจาหนาที่ คาเบี้ยเลี้ยงคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาปาย คาประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ คาวัสดุอุปกรณกีฬา คา
พาหนะ
คาที่พัก คาเชาคาเตรียมสนามและสถานที่แขงขัน คาโลรางวัล 
คาของรางวัล เงินรางวัล คาดอกไม คาเชาเครื่องเสียง คาพาหนะ 
คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(5) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 115  ขอ 3
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:15 หนา : 145/167



ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:15 หนา : 146/167



คาใชจายในกิจกรรมสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท
วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:15 หนา : 147/167



เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในกิจกรรมสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาทองถิ่นของตําบลบัวสลี เพื่อการสงเสริมศาสนา 
อนุรักษวัฒนธรรม เชน ประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 
ประเพณีสืบชะตาหลวง ประเพณีถวายสลากภัตรแดพระสงฆใน
พื้นที่ตําบลบัวสลี ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประเพณีสืบชะตา
หมูบานทั้ง 12 หมูบาน กิจกรรมการเผยแพรแสดงศิลปวัฒนธรรม 
การจัดนิทรรศการ การฝึกอบรมอาชีพการทําเครื่องปั้นดินเผา 
การทอผา การฟอนรํา การเลนดนตรีพื้นเมือง ที่เป็นการสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น ฯลฯ โดยจายเป็น
คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดู
งาน 
คาจัดเตรียมสถานที่ คาจางเหมาบริการเครื่องเสียง คาจางเหมา
ประกอบอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดตกแตงขบวนรถ คาจาง
เหมา
หรือคาตอบแทนผูแสดงศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมหรือ 
วาระโอกาสงานสําคัญ คาเครื่องสังฆทาน สังฆภัณฑ 
เครื่องไทยทาน และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน  ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาของอปท. พ.ศ.2559 
(2) หนังสือกระทรวงมท. ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท.
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   
ลงวันที่ 19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(4) หนังสือกสถ. ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2598  
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(5) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 116 ขอ 4
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,139,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,139,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,139,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารศูนยปองกันบรรเทาสาธารณะภัยตําบลบัว
สลี

จํานวน 1,044,000 บาท

ขนาดกวาง 10.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร  
ตามแบบแปลนของอบต.บัวสลีกําหนด  
สถานที่กอสราง ที่ทําการ อบต.บัวสลี  
อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย  
จุดกอสรางโครงการ พิกัด 579267E  2191322N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 125 ขอ 16

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (อาคารเก็บพัสดุ) บานศรีวัง
มูล หมูที่ 7

จํานวน 250,000 บาท

ขนาดกวาง 8.00 เมตร  ยาว 20.00 เมตร  
ตามแบบแปลน อบต.บัวสลีกําหนด (เฉพาะงานโครงสราง)
สถานที่กอสราง ที่สาธารณะประโยชน  บานศรีวังมูล หมูที่ 7 
ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย
จุดกอสรางโครงการ  พิกัด 579239E  2190388N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 125 ขอ 17
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โครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน อาคารอเนกประสงค บาน
แมมอญ หมูที่ 1

จํานวน 250,000 บาท

วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 
จํานวน 41 ทอน  พรอมบอพักจํานวน 4 บอ 
ตามแบบแปลนอบต.บัวสลีกําหนด  
สถานที่กอสราง ที่สาธารณะประโยชน บานแมมอญ หมูที่ 1 
ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย  
จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด 578449E  2191626N 
จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด 578491E  2191621N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 125  ขอ 18

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรอง
ปลายนา หมูที่ 11

จํานวน 357,000 บาท

ขนาดกวาง 1.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 498.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 498.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลี กําหนด    
สถานที่กอสราง ถนนภายในหมูบาน  บานรองปลายนา  หมู
ที่ 11 
ตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย
จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด 579350E  2190967N
จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด 578986E  2191116N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 126 ขอ 19
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองชล
ประทาน บานหัวโล๊ะ หมูที่ 3

จํานวน 253,000 บาท

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 105 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 424.00 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกําหนด
สถานที่กอสราง ถนนเรียบคลองชลประทาน หมูที่ 3 บานหัวโล๊ะ 
ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด 576568  E 2191630 N  
จุดสิ่นสุดโครงการ  พิกัด 576481  E 2191572 N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา126  ขอ 20

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอย7 บานตนงาว หมู
ที่ 2

จํานวน 238,000 บาท

ขนาดกวาง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 118.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 413.00 ตารางเมตร ชนิดไมมีไหลทาง 
ตามแบบแปลน อบต.บัวสลีกําหนด  
สถานที่กอสราง ซอย 7 บานตนงาว หมูที่ 2 ตําบลบัวสลี  
อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย  
จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด 576451 E  2190393 N  
จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด 576432 E  2190509 N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 127  ขอ 21

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอย 1/2 บานแม
ต๊าก หมูที่ 5

จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 59.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 177.00 ตารางเมตร 
ชนิดมีไหลทางตามสภาพ (ตามแบบแปลน อบต.บัวสลีกําหนด)
สถานที่กอสราง สายทาง ซอย 1/2  บานแมต๊าก หมูที่ 5 
ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
จุดเริ่มตนโุครงการ  พิกัด 575957E  2191586N
จุดสิ้นสุดโครงการ   พิกัด 576010E  2191559N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 127 ขอ 22
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โครงการกอสรางประตูน้ําปิดเปิดพรอมเครื่องกวาน  บานปาบง  หมู
ที่ 10

จํานวน 145,000 บาท

ขนาดทอคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร  
ยาว 10.00 เมตร จํานวน 1 จุด  
ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลี กําหนด  
สถานที่กอสราง หนองหลงบานปาบง  หมูที่ 10  ตําบลบัวสลี  
อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย
จุดกอสรางโครงการ พิกัด 579501 E  2189315 N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 128 ขอ 23

โครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบเหลี่ยม ซอย 2 เชื่อม ซอย 6/2  
บานหนองคึก
หมูที่ 8

จํานวน 200,000 บาท

ขนาดปากกวาง 0.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  หนา 0.10
 เมตร 
พรอมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร  
ความยาว 56.00 เมตร  
ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกําหนด   
สถานที่กอสราง ซอย 2 เชื่อม ซอย6/2  ตอจากรางระบายน้ํา
เดิม  
สิ้นสุดลําเหมืองสาธารณะประโยชน บานหนอกคึก หมูที่ 8 ตําบล
บัวสลี 
อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย
จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด 578989 E  2188527 N
จุุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด 578985 E  2188584 N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 128 ขอ 24
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบเหลี่ยมถนนสายหลัก บานบัวสลี  
หมูที่ 12

จํานวน 250,000 บาท

ขนาดปากกวาง  0.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
พรอมฝาปิดหนา 0.15 เมตร  ยาว 70.00 เมตร  
ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลี กําหนด
สถานที่กอสราง ถนนสายหลักตอรางระบายน้ําเดิมปี 61 บานบัว
สลี 
หมูที่ 12 ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย
จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด 579928 E  2191235 N
จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด 579991 E  2191202 N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 129  ขอ 25

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําขยายถนน  สายถนนสายหลัก 
บานปาบง  หมูที่ 10

จํานวน 115,000 บาท

ขนาดทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 1.00 เมตร  จํานวน 8 ทอน  
พรอมขยายฝิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตามแบบแปลน อบต.บัวสลี กําหนด
สถานที่กอสราง ถนนสายหลัก บานปาปง  หมูที่ 10  ตําบลบัว
สลี  
อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย  
จุดกอสรางโครงการ พิกัด 579523 E  2188953 N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 129  ขอ23
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก 
ซอยถนนสายทางเขาโรงเรียนบานตนยาง หมูที่ 6

จํานวน 304,000 บาท

ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร   
จํานวน 152 ทอน  ยาว 167.00 เมตร  
พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน 15 บอ 
ตามแบบแปลนอบต.บัวสลีกําหนด
สถานที่กอสราง ซอยถนนขางโรงเรียนบานตนยาง  บานตนยาง 
หมูที่ 6 ตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด 579122 E  2189227 N
จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด 578952 E  2189242 N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 130  ขอ 26

โครงการขยายสะพาน บานปงปาตอง หมูที่ 9 จํานวน 290,000 บาท

ขนาดกวาง 2.00 เมตร  ยาว 7.00 เมตร  
ตามแบบแปลน อบต.บัวสลี กําหนด   
สถานที่กอสราง ถนนลาดยางสายทางเขาบานปงปาตอง  หมูที่ 9  
ตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย
จุดกอสรางโครงการ พิกัด 578827 E  2190122 N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 130 ขอ 27

โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ถนนภายในหมูบาน บานสัน
ปูเลย หมูที่ 4 แบบพลังงานแสงอาทิตย

จํานวน 251,000 บาท

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 19 จุด 
ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกําหนด  
สถานที่กอสราง ถนนภายในหมูบาน บานสันปูเลย หมูที่ 4 
ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
จุดกอสรางโครงการ  พิกัด 577728 E  2191470 N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 131 ขอ 28

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:15 หนา : 154/167



โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ถนนภายในหมูบาน บานแม
ต๊าก หมูที่ 5 แบบพลังงานแสงอาทิตย

จํานวน 72,000 บาท

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 6 จุด  
ตามแบบแปลนของอบต.บัวสลีกําหนด  
สถานที่กอสรางถนนภายในหมูบาน  บานแมต๊าก  หมูที่ 5  
ตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว  จังหวัดเชียงราย
จุดกอสรางโครงการ พิกัด 575374 E  2191720 N
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 131 ขอ 29

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ําใตดิน)

จํานวน 10,000 บาท

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินฃดเชยคางานสิ่งกอสราง หรือเรียกคืนเงินคางาน
สิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) ตามหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติ การอนุมัติจายเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง 
หรือเรียกคืนเงินคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา k) 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือคณะกรรมการวินัจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)040502/ว110 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) 
ไวในสัญญาจาง
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดหาพันธุปลาเพือขยายพันธุปลาในแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการจัดหาพันธูปลาเพื่อขยายพันธุ
ปลา
ในแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศนใหสมดุล โดยเป็นคา
ใชจาย
เกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาจัดซื้อพันธุปลา คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ สือประชาสัมพันธ 
คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร 
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก 
อปท.พ.ศ.2542
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของอปท.
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 133  ขอ 4
(สํานักงานปลัด)
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โครงการพัฒนาบริหารจัดการศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการศูนย
บริการ
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลบัวสลีและเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ
การบริหารจัดการดานการเกษตรเป็นการดํานเนินการศูนยบริการ
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลบัวสลีตามแผน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
โดยเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธี
เปิด
และปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ สือประชาสัมพันธ 
คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร 
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก 
อปท.พ.ศ.2542
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 133 ขอ 5
(สํานักงานปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 
(กิจกรรมรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน) โดยจายเป็นคาจัดซื้อพันธุ
ไม 
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม 
คาสือประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของที่จําเป็นตอการดําเนิน
โครงการ
ใหสําเร็จลุลวง
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่มท 0801.2/ว1060  ลงวันที่ 31 พฤษาคม 2559  
เรื่อง การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
"รักน้ํา  รักปา  รักษาแผนดิน"
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565) หนา 134 ขอ6
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,232,603 บาท

งบกลาง รวม 11,232,603 บาท
งบกลาง รวม 11,232,603 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณีนายจาง 
ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง อบต.จะตองจายสมทบคาเบี้ย
ประกันสังคม
ของพนักงานจางและผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
โดยถือปฏิบัติตาม 
(1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
(2) หนังสือสํานั้กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของ พนักงานจาง
(3) หนังสือสํานักงานก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,087,480 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.3/
ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
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ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 2429
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่องแจงแนวทางการจัดสรรงบ
ประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูง
อายุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1234 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุน
การสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ และรายการเงินอุด
หนุน
คาใชจายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ
(7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณ
รายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(8) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา 135 ขอ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,440,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
1. เบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ 
โดยถือปฎิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความ พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2559
(4) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891 .5/ว
 3609 
ลงวันที่ 24 มิฤนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความพิการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2553(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการส
ราง
หลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนคาใช
จายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ
(7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(8)แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 135  ขอ 3
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ
อนุมัติจากผูบริหาร
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 135 ขอ 1

สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
1. เงินสํารองจาย เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของ
ประชาชน
และปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1672 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4224 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
น้ําทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก และนํ้าลนตลิ่ง
(5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.2/ว1584 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง การ
เตรียม
การปองกันและแกไขปัญหาปองกันอุทกภัย นํ้าทวมฉับพลัน 
นํ้าปาไหลหลาก และดินโคลนถลม
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 3314 
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไข
ปัญหาภัยแลง
(7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียม
การปองกันและแกไขปัญหาภัยหนาว
(8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 
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ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช
.) ในการสานตอนโยบายรัฐบาลในการสรางหลักประกันสุขภาพ
ใหครอบคลุมประชาชนในตําบลบัวสลี
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 
(2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
(3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครอง
สวน ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการ สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
(4) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทอง

วันที่พิมพ : 8/7/2563  14:44:15 หนา : 164/167



ถิ่น
ดําเนินงานและ บริหารจัดการกองทุนหลั่กประกันสุขภาพ ใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1201
ลงวันที่ 30 มิฤนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณ
หมวด
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 
เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.ร
/ว1514
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
(10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท0891.3/ว1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
(11) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 136  ขอ 4

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 159,123 บาท
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เพื่อจายเป็น
1.เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของชาราชการสวน
ทอง ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจาย
ทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน)
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ สวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
(3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมการ สงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559
(4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมการ สงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559
(5) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง ซักซอม การสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
(6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.เงินบําเหน็จรายเดือนใหแกลูกจางประจํา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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