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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี

อําเภอ แมลาว   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,471,840 บาท

งบบุคลากร รวม 5,682,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,080,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลีและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 514,080
 บาท ประกอบดวย
(1.1) คาตอบแทนรายเดือนนายกอบต. จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 20,400 บาท รวมเป็นเงิน 244,800บาท
(1.2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกอบต.จํานวน 2 คนๆ
ละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 269,280
 บาท (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบัว
สลีและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  ตั้งไวเป็น
จํานวนเงิน 42,120 บาท  ประกอบดวย
(1.1) คาตอบแทนพิเศษนายกอบต.บัวสลี จํานวน 12เดือนๆ
ละ 1,750บาท ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 21,000บาท
(1.2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกอบต.บัวสลี จํานวน 2 คนๆ
ละ 880บาท/เดือน จํานวน 12เดือน ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 21,120
บาท (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 9/10/2563  12:12:45 หนา : 1/133



เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลีและ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน  42,120 บาท ประกอบดวย
(1) คาตอบแทนพิเศษนายกอบต.บัวสลี  จํานวน 12เดือนๆ
ละ 1,750บาท ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 21,000 บาท
(2) คาตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.บัวสลี จํานวน 2คน ๆ
ละ 880บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน 21,120 บาท (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลบัวสลี จํานวน 12เดือนๆละ 7,200บาท ตั้งไว
เป็นจํานวนเงิน 86,400บาท (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,395,600 บาท

เพื่อจายเป็น
1)คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาอบต.บัวสลี จํานวน12เดือนๆ
ละ 11,220 บาท  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 134,640 บาท
2)คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาอบต.บัวสลี จํานวน12
เดือนๆละ 9,180 บาท ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 110,160 บาท 
3)คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาอบต.บัวสลี เดือนละ   7,200
 บาท/ตอคน  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 1,064,400 บาท 
4)คาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงเลขานุการสภาอบต.บัว
สลี จํานวน 12 เดือนๆละ 7,200บาท ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน 86,400 บาท (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,602,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,600,120 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลตามกรอบอัตรากําลัง3ปีของ
อบต.บัวสลีและตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนระดับ
ของพนักงานสวนตําบล ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 2,600,120
บาท ประกอบดวย
1.1)ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
1.2)ตําแหนงรองปลัดอบต.                    จํานวน 1 อัตรา
1.3)ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด อบต.        จํานวน  1 อัตรา
1.4)ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล              จํานวน  1 อัตรา
1.5)ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1 อัตรา
1.6)ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป              จํานวน  1 อัตรา
1.7)ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ               จํานวน  1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)แผนอัตรากําลัง 3 ปีของอบต.บัวสลี
(2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงรายเรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.พ.ศ
.2559 (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินประจําตําแหนงผูบริหารหรือเงินประจําตําแหนงวิชาชีพตาม
หลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ตั้งไวเป็น
จํานวนเงิน 132,000 บาทประกอบดวย
1.1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 4,000บาท ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 48,000 บาท
1.2) ตําแหนงรองปลัดอบต.  จํานวน 12 เดือนๆละ  3,500
บาท ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 42,000 บาท
1.3) ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดอบต. จํานวน 12 เดือนๆ
ละ 3,500บาท ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 42,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ อบต.บัวสลี
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของอบต.(เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 810,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตั้ง
ไวเป็นจํานวนเงิน 810,000 บาท ประกอบดวย
1.1)ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
1.2)ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
1.3)ตําแหนงพนักงานขับรถยนต       จํานวน  1 อัตรา
4) ตําแหนงคนงานทั่วไป                จํานวน  3 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ อบต.บัวสลี
(2) บัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2558 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  60,000
 บาท ประกอบดวย
1.1)ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน  1 อัตรา
1.2)ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
1.3)ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของอบต.บัวสลี
(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลการกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล
ลูกจางและพนักงานจาง
ของอบต.ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลว.18 มิ.ย
.พ.ศ.2558 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,702,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐฯลฯ
 ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน5,000บาท
2.คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งทองถิ่นฯลฯ ตั้งไวเป็น
จํานวนเงิน 20,000บาท
3.คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ คณะอนุกรรมการสอบเพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบอนุกรรมการสอบหรือเจา
หนาที่ที่อบต.แตงตั้งใหมีหนาที่ดําเนินการสอบคณะกรรมการสอบ
สวนความผิดละเมิด ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 5,000บาท 
4.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเพื่อจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 45,000บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกค.วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
(2) หนังสือกค.ดวนที่สุด ที่ กค0402.5/ว85 ลว. 6 ก.ย. 2561
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
(3) ระเบีบบมท.วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง
ของอปท(ฉบับที่2) พ.ศ.2558 ลว. 24 มิถุนายน 2558
(4) ระเบียบมท.วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่อปท.อาจจายได พ.ศ.2559
(5) ระเบียบมท.วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของอปท.พ.ศ.2557
(6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบลลูกจางและพนักงานจาง
ของอบต.พ.ศ.2558 ลว. 29 มกราคม 2558(สํานักปลัด)
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คาเชาบาน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่พึงจะไดรับฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาเชาบานของขาราชการทองถิ่นพ.ศ.2548
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6
 มีนาคม 2562
(2)หนังสือมท.ที่มท0808.2/ว5862 ลว.12ตุลาคม2559 เรื่องหลัก
เกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินตามสิทธิที่พึงจะไดรับฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
(2)ระเบียบมท.วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549
(3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว.28
 มิถุนายน2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน
(4)ระเบียบกค.วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2560 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชา
บาน),คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ)คาเบี้ยประกัน,คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการ,คาติด
ตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คาติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ, คาจางเหมาแรงงานหรือจางแรงงานรายวัน,คาจาง
สํารวจจํานวนสุนัขและแมวภายในตําบลบัวสลีแบบแยก
เพศ,สํารวจชื่อสุนัขและแมวและเจาของ,งานผลิตสื่อการประชา
สัมพันธ,งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ,คาจางเหมาทําของและ
รายจายอื่นใดที่เกี่ยวของฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือที่ มท 0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลัก
เกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของอปท.
(2)หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลว.19 มีนาคม 2561 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
(3)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2564ของอปท.(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1)คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่นซึ่ง
จําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการรับรองตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลฯลฯ ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท
2)คาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคา
บริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่ง
เขารวมประชุมในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของมท.หรือการประชุมระหวาง อปท
.กับอปท.หรืออปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนฯลฯ  ตั้งไวจํานวน
เงิน 25,000 บาท
3)คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีเพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ
พิธีทางศาสนาพิธีการวันสําคัญตางๆเชนคาของขวัญ พวง
มาลา พานพุม ชอดอกไมในการจัดกิจกรรมตางๆฯลฯ ตั้งไวเป็น
เงินจํานวน 5,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลว.28 กรกฎาคม 2548
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30
มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2564 ของอปท.(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่เดินทางไปประชุมอบรม
สัมมนาดูงานหรือไปติดตอราชการฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
(2)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3842 ลว.30
มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564ของอปท.(สํานักปลัด)

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่นฯลฯ
2.คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งฯลฯ
3.คาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งทองถิ่นฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0890.4/ว3675 ลว.6
กรกฎาคม2561 เรื่องการซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
(2)ระเบียบมท.วาดวยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2541
(3)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท.
(4)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา 67 ขอ7 (สํานักปลัด)
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โครงการถายทอดองคความรูที่มีอยูในตัวบุคคล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการถายทอดองคความรูที่มี
อยูในตัวบุคคลโดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุอุปกรณ,คาพาหนะ,คา
สมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม,คาของขวัญหรือของที่ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและราย
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติโดยจายเป็นคาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่
จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือมท.ดวนที่สุดที่ มท.0310.4/ว1503 ลว.17
มิถุนายน2557 เรื่อง แนวทางการดําเนินการตามภารกิจการปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติ
(2)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําพ.ศ.2564 ของอปท.
(4)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมความโปรงใส
ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจายเป็นคา
ป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่
พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่
ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆ และรายจายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยจายเป็นคาป้าย ,คาวัสดุอุปกรณ,คาพาหนะ,คา
สมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม,คาของขวัญหรือของที่ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและราย
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30
มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุอุปกรณ,คาพาหนะ,คา
สมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม,คาของขวัญหรือของที่ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและราย
จายอื่นๆที่จําเป็นและที่เกี่ยวของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา65 ขอ2 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรภายในองคกร
และผูที่เกี่ยวของในการปฎิบัติหนาที่ตามภารกิจของ อบต.ซึ่งไดรับคํา
สั่งแตงตั้งใหปฏิบัติงาน

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู
บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานสวนตําบล,พนักงานจางและผูนํา
ชุมชนที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งจากอบต.บัวสลี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุอุปกรณ,คาพาหนะ,คา
สมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มคาของขวัญหรือของที่ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและราย
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา70 ขอ 15(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานในสังกัด อบต
.บัวสลี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใหกับผูบริหาร,สมาชิกสภา
อบต.และพนักงานในสังกัดอบต.บัวสลีโดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุ
อุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่
ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) หนา69 ขอ13 (สํานักปลัด)

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) ตําบลบัวสลี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก(อถล.)ตําบลบัวสลีโดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุอุปกรณ,คา
พาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คาอาหาร,คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่ระลึก,คาจางเหมาบริการ
ตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและที่เกี่ยวของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 9/10/2563  12:12:45 หนา : 14/133



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
และอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  40,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกสถ.ดวนมากที่มท.0809.2/ว1134 ลว.9มิถุนายน2558
(2)หนังสือมท.ดวนมากที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30มิถุนายน2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณพ.ศ.2564 ของอปท.(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้น
เปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
1.1)รายจายเพื่อประกอบดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุฯลฯ
1.2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติฯลฯ
1.3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้งฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมากที่ มท.0808.2/ว1134 ลว.9มิ.ย.2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
.2564 ของอปท.(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1.1)รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุฯลฯ
1.2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษีคา
ประกันภัย คาติดตั้งฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่มท.0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558
 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2)หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
.2564 ของอปท.(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.1)รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุฯลฯ
1.2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกสถ.ดวนมากที่ มท.0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558
 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2)หนังสือกสถ.ดวนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3)หนังสือมท.ดวนที่สุดที่ มท.0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
.2564ของอปท.(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาวัสดุยานพาหนะและขนสงรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.1)รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุฯลฯ
1.2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้งฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกรสถ.ดวนมากที่ มท.0808.2/ว1134 ลว.9มิ.ย.2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2)หนังสือกสถ.ดวนที่สุดที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
.2564 ของอปท. (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คานํ้ามันดีเซล,เบนซิน,นํ้ามันเครื่องฯลฯ สําหรับรถยนตสวน
กลาง,รถจักรยานยนตอบต.และรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง
อเนกประสงคและสําหรับเครื่องตัดหญา,เครื่องสูบนํ้า,เครื่องพน
หมอกควันฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่มท.0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2)หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย.2559
(3)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.(สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาวัสดุวิทยาศาสตร ไดแกนํ้ายาหรือสารเคมีกําจัดลูกนํ้ายุง
ลาย,ทรายเคลือบสารเคมี,ตลอดจนนํ้ายาตางๆ,ถุง
มือ,หนากาก(Mark)หรือวัสดุป้องกันพิษจากการพนหมอกควัน
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา,ยาคุมกําเนิดสําหรับสัตว,ชุดตรวจ
ปัสสาวะ,เคมีภัณฑดับเพลิงฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่มท.0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2)หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.2559
(3)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร,จัดซื้อหรือจัดหาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรเชนแผนพับประชาสัมพันธ,แผนซีดี,แผนป้าย,เมมโมรี่การ
ดฯลฯ และรายจายที่เกี่ยวของกับลักษณะรายจายหมวดนี้,ราย
จายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้งฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
.2564 ของอปท.(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาวัสดุคอมพิวเตอร เชนอุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาสฯลฯ และรายจายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับลักษณะราย
จายหมวดนี้รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจายดังตอไป
นี้
1.1)รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุฯลฯ
1.2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
ประกันภัย คาติดตั้งฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมากที่ มท.0808.2/ว1134 ลว.9มิ.ย.2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2563 ของอปท.(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 217,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลีฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
.2564 ของอปท.(สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คานํ้าประปาที่ใชภายในบริเวณที่ทําการอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลีฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท. (สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสายสัญญาณ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,600 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาไปรษณีย,คาธนาณัติ,คาดวงตราไปรษณียากร,คาเชาตู
ไปรษณีย,คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS),คาธรรมเนียมการสง
จดหมายลงทะเบียน สําหรับติดตอประสานงานของอบต.บัวสลี
และรายจายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะรายจายหมวดนี้ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท. (สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทร
สาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณ ดาวเทียมฯลฯ เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท.(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 14,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานไมขาเหล็ก จํานวน 2 ตัว ราคา 10,000 บาท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.จัดซื้อโตะทํางานไมขาเหล็ก จํานวน 2 ตัว ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน
รวม  10,000 บาท 
(ครุภัณฑคุณสมบัติพิเศษอยูนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑจึงตั้งงบ
ประมาณตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด)
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว31 ลว.9ธ.ค.2562
 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ คุณลักษณะพื้นฐานเป็น
ครุภัณฑคุณสมบัติพิเศษอยูนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตั้ง
งบประมาณตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทอง
ตลาด (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
ราคาเครื่องละ 4,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท ตั้งไว
เป็นจํานวนเงิน 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1)เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต
1.2)มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200*1,200 dpi
1.3)มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมนอยกวา 19หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
1.4)มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
1.5)มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 9/10/2563  12:12:45 หนา : 25/133



งบรายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 11,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาจางในการจัดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
อบต.บัวสลี คาจางที่ปรึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตาง การติดตามประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ/สิ่งกอสราง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายจางเหมาบริการขอ
งอปท.
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท.(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 61,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 61,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลดงมะดะ 
1).โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(สถานที่กลาง)ในพื้นที่อําเภอแมลาว ตั้งไวเป็น
เงินรวม 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว จังหวัด
เชียงราย(โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(สถานที่กลาง)ในพื้นที่อําเภอแม
ลาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือสํานักงาน
เทศบาลตําบลดงมะดะ เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 20,000
 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) (สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว จํานวน 41,500 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว จังหวัด
เชียงราย ประกอบดวย 7โครงการ ตั้งไวเป็นเงิน 41,500บาท
1.1)โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวฯ ตั้งไวเป็นเงิน 5,500บาท
1.2)โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ตั้งไวเป็นเงิน 1,000บาท
1.3)โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ
พระบรมราชินี  ตั้งไวเป็นเงิน 5,000บาท
1.4)โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรม
มวลชนของอําเภอแมลาว ประจําปีงบประมาณ 2564 ตั้งไวเป็น
เงิน 15,000บาท
1.5)โครงการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและนอมรําลึกวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
ราชบรมบนาถบพิตร ตั้งไวเป็นเงิน 5,000บาท
1.6)โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที9่ ตั้งไวเป็น
เงิน 5,000บาท
1.7)โครงการจัดกิจกรรมพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันพอ
แหงชาติและวันชาติ ตั้งไวเป็นเงิน 5,000บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,498,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,108,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,108,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,610,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลตามกรอบอัตรากําลัง3ปีของ
อบต.บัวสลีและตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนระดับ
ของพนักงานสวนตําบลประกอบดวย
1.1)ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง     จํานวน   1 อัตรา
1.2)ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน   1 อัตรา
1.3)ตําแหนงนักวิชาการคลัง            จํานวน   1 อัตรา
1.4)ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ          จํานวน  1 อัตรา
1.5)ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน  1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3ปีของอบต.บัวสลี
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต
.พ.ศ.2559(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินประจําตําแหนงผูบริหารหรือเงินประจําตําแหนงวิชาชีพตาม
หลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ประกอบ
ดวย
1.1)ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500
 บาท ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของอบต.บัวสลี
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบ
ต.(เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 9/10/2563  12:12:45 หนา : 29/133



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ประกอบดวย
1.1)ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1 อัตรา
1.2)ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน  1 อัตรา
1.3)ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน  1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) บัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศก.อบต.เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว.29 กันยายน พ.ศ
.2558  
(2) แผนอัตรากําลัง 3 ปีของอบต.บัวสลี(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ประกอบดวย
1.1)ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
1.2)ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
1.3)ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล การกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
อบต.ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลว.18
 มิถุนายน พ.ศ.2558 
(2)แผนอัตรากําลัง 3 ปีของอบต.บัวสลี(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 359,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 224,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ ตั้งไว
เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท
2.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเพื่อจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน 40,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลว.6 ก.ย
.2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
(2)ระเบียบมท.วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่อปท.อาจจายได พ.ศ.2559
(3)ระเบียบมท.วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของอปท.พ.ศ.2557
(4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงาน
จางของอบต. พ.ศ.2558 ลว.29มกราคม 2558 
(5) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท. (กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่พึงจะไดรับ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาเชาบานของขาราชการทองถิ่น พ.ศ
. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6
 มีนาคม 2562
(2) หนังสือมท.ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว.12 ตค.2559 เรื่องหลัก
เกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (กองคลัง)

"     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินตามสิทธิที่พึงจะไดรับ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
(2) ระเบียบมท.วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549
(3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว.28
 มิถุนายน2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
(4) ระเบียบกค.วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560 (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก ,คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชา
บาน),คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ) คาเบี้ยประกัน,คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คาติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับ
ญญาณตางๆ,คาจางเหมาแรงงานหรือจางแรงงานรายวัน  งาน
ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศคา
จางเหมาทําของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกสถ.ที่ มท 0893.4/ว293 ลว.26 กพ.2557 เรื่องการ
จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคในชวงปิดภาคเรียนฤดูรอน  
(2)หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0891.4/ ว569  ลว.14 มี.ค.2551
 เรื่องการจางนักเรียน นักศึกษา ทํางานในชวงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแกไขปัญหาสังคม ฯลฯ
(3)หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว7120  ลว.9ธันวาคม2559 เรื่องหลัก
เกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของอปท.
(4)หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว.19มี.ค.2561 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
(5)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.(กองคลัง)    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่เดินทางไปประชุม
อบรม สัมมนาดูงานหรือไปติดตอราชการและรายจายอื่นใดที่
เกี่ยวของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
(2)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.(กองคลัง)    
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โครงการประชาสัมพันธใหความรูเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธใหความรูเรื่อง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จายเป็นคาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คา
พาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆและราย
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (กองคลัง)

โครงการเผยแพรความรูคาธรรมเนียมและใบอนุญาตตามกฏหมาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาใชจายในการดําเนินโครงการเผยแพรความรูเรื่องการชําระ
ภาษีคาธรรมเนียมและใบอนุญาตตามกฎหมายจายเป็นคาป้าย คา
วัสดุอุปกรณ คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจาง
เหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ และการจางผูรับจางดําเนินการ หรือการจาง
เหมาแรงงานเชน คาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ เชน ตู โตะ คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต รถ
ยนต ถนน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
(2) หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523  ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย
. 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564ของอปท.(กองคลัง)    
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1.1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ ฯลฯ
1.2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ ฯลฯ
1.3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมากที่มท 0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.(กองคลัง)    
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาสฯลฯ และรายจายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับลักษณะราย
จายหมวดนี้ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.1)รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ ฯลฯ
1.2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกสถ.ดวนมากที่ มท0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558
 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2)หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.(กองคลัง)     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาไปรษณีย,คาธนาณัติ,คาดวงตราไปรษณียากร,คาเชาตู
ไปรษณีย,คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบเล็กทรอนิกส (GFMIS),คาธรรมเนียมการสง
จดหมายลงทะเบียน สําหรับติดตอประสานงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบัวสลีและรายจายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะรายจายหมวดนี้ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559
 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2)หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.(กองคลัง)     

งบลงทุน รวม 31,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ลอเลื่อนพนักพิงเตี้ย จํานวน 3 ตัว ราคา 2,500 บาท จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาจัดซื้อเกาอี้ลอเลื่อนพนักพิงเตี้ย จํานวน 3 ตัวๆละ 2,500
 บาท ตั้งไวเป็นจํานวนเงินรวม  7,500 บาท 
(ครุภัณฑคุณสมบัติพิเศษอยูนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑจึงตั้งงบ
ประมาณตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด)
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว31 ลว.9ธ.ค.2562
 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ คุณลักษณะพื้นฐานเป็น
ครุภัณฑคุณสมบัติพิเศษอยูนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงตั้ง
งบประมาณตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด (กอง
คลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วันที่พิมพ : 9/10/2563  12:12:45 หนา : 39/133



เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล ราคา 
23,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1) เครื่องคอมพิวเตอร All In One สาหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 23,000บาท  ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน 23,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจาแยกจากหนวยความจาหลัก
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ

วันที่พิมพ : 9/10/2563  12:12:45 หนา : 40/133



ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กอลคลัง)

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ราคา 
700 บาท จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเป็น
1)คาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card Reader) 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 700 บาท ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card) ที่ใชแรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเป็นอยางนอย
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12พ.ค.2563 (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 431,800 บาท

งบบุคลากร รวม 318,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 318,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 318,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลตามกรอบอัตรากําลัง3ปี
ของ อบต.บัวสลีและตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ
ของพนักงานสวนตําบล
ประกอบดวย
1.1)ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)แผนอัตรากําลัง 3 ปีของ อบต.บัวสลี
(2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบ
ต. พ.ศ.2559(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง คา
ตอบแทนอปพร. ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 35,000 บาท
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน 25,000  บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด สที่ กค 0402.5/ว85 ลว
. 6 กันยายน 2561
(3) ระเบียบมท.วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559
(4) ระเบียบมท.วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของอปท.พ.ศ.2557(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปีใหมโดยจายเป็นคาใชจายคาใชจายในพิธี
เปิดและปิด คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาของขวัญหรือของที่ระลึก  คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนมากที่0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตโดยจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด
และปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากร คาป้าย
โครงการ คาของขวัญหรือของที่ระลึกคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรมฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2)หนังสือมท.ดวนมาก ที่0808.2/ว3842ลว.30มิ.ย.2563เรื่องซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัครโดย
จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรมคาใชจายในพิธี
เปิดและปิดคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณคาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพคาหนังสือ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มคาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการคา
ใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมตามโครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรายจายอื่นที่
เกี่ยวของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 33,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูบานเลื่อน 3 ฟุต บนกระจก ลางทึบ จํานวน 1 หลัง หลังละ 5,500 
บาท ตั้งไวเป็นเงินรวม 5,500 บาท (ครุภัณฑคุณสมบัติพิเศษอยูนอก
เหนือมาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณตามราคาที่ไดมาจากการ
สืบราคาจากทองตลาด)

จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาจัดซื้อตูบานเลื่อน 3 ฟุต บนกระจกลางทึบ จํานวน 1 หลัง ๆ
ละ 5,500 บาท ตั้งไวเป็นจํานวนเงินรวม  5,500 บาท 
(ครุภัณฑคุณสมบัติพิเศษอยูนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ จึงตั้งงบ
ประมาณตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด)
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมากที่ มท0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย. 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุดที่ มท0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 2 
เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท ตั้งไวเป็นเงินรวม 24,000 บาท

จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5
 วัตต จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 12,000 บาท ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน
รวม 24,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมากที่ มท0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุดที่ มท0808.2/ว1248 ลว.ที่ 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือสํานักงบประมาณ ที่นร0731.1/ว31 ลว.9 ธ.ค.2562
 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(4) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
 จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไวเป็นเงิน  4,300 บาท

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน
ราคาเครื่องละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1)เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
1.2)มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200*1,200 dpi
1.3)มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมนอยกวา 19หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
1.4)มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
1.5)มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
โดยถือปฏิบัติตาม
1.เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
2.แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 164,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายตามโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยจาย
เป็นคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาของขวัญหรือของที่
ระลึก จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน 10,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือมท.ดวนมากที่0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563 เรื่องซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(2) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) (สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันภัยแลง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันภัยแลง โดย
จายเป็นคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาของขวัญหรือของที่
ระลึก คาใชจายอื่นใดที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งไวเป็น
จํานวนเงิน 10,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (2561- 2565) (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด โดยจายเป็นคาใชจายคาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสารคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาของขวัญหรือของที่ระลึก  คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมฯลฯ   ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  20,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (2561- 2565)  (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบัวสลี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 โดยจายเป็นคาใชจายคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสารคา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาของขวัญหรือ
ของที่ระลึก  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมโครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน
ตําบลบัวสลีและคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของการฝึกอบรมฯลฯ ตั้งไว
เป็นจํานวนเงิน  50,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว440  ลว.13
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
สําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
(4)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 หนา 1 ขอ1 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลัก
สูตรทบทวน)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (หลักสูตรทบทวน) โดยจายเป็นคาใชจายคาใชจายในพิธี
เปิดและปิด คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณคาประกาศนียบัตรคา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาอาหารคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการคา
ของขวัญหรือของที่ระลึกคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลัก
สูตรทบทวน) และคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งไวเป็น
จํานวนเงิน 10,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (2561- 2565) (สํานักปลัด)

โครงการวินัยจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินโครงการวินัยจราจร โดยจายเป็นคาใช
จายคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณคา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาของที่ระลึก คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝึกอบรมโครงการวินัยจราจรและรายจายอื่นใดที่เกี่ยวของใน
การอบรมฯลฯ ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 10,000บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนมากที่0808.2/ว3842 ลว.30มิ.ย.2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (2561- 2565) (สํานักปลัด)
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โครงการศูนยกูชีพกูภัย (OTOS) อําเภอแมลาว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยกูชีพกูภัย (OTOS) โดย
จายเป็นคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการคาของขวัญหรือของที่
ระลึก  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมโครงการศูนยกูชีพกู
ภัย (OTOS) อําเภอแมลาวและคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) หนังสือมท. ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา 84 ขอ 17(สํานัก
ปลัด)
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน โดยจายเป็นคาใชจายในพิธี
เปิดและปิด คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณคาประกาศนียบัตรคา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาอาหารคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาของขวัญหรือของที่ระลึกคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรมโครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉินและคาใ่ชจายใดที่เกี่ยวของฯลฯ ตั้งงบประมาณ
ไวเป็นจํานวนเงิน 10,000บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนมากที่0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564ของอปท.
(3)แผนพัฒนาทองถิ่น(2561- 2565) (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. ถังดับเพลิง , ลูกบอลดับเพลิง อุปกรณวัสดุที่เกี่ยวของในการ
ชวยดับเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ. ดวนมากที่ มท0808.2/ว1134ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณของอปท
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุดที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 (สํานักงานปลัด)

"     
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งบลงทุน รวม 24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

โครงการติดตั้งกระจกโคงป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1) คาใชจายตามโครงการติดตั้งกระจกโคงป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน จัดซื้อกระจกโคง และคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของฯลฯ  ตั้งไว
เป็นจํานวนเงิน 24,000บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมากที่ มท0808.2/ว1134ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณของอปท.
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุดที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(4) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท.(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 897,000 บาท

งบบุคลากร รวม 604,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 604,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 557,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลตามกรอบอัตรากําลัง3ปี
และตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนระดับของพนักงาน
สวนตําบล ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 557,000บาท ประกอบดวย
1.1)ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน  1 อัตรา 
1.2)ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)แผนอัตรากําลัง 3 ปีของอบต.บัวสลี
(2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของอบต. พ.ศ.2559(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นของพนักงานสวน
ตําบล ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท ประกอบดวย
1.1)ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ประกาศก.อบต.การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของอบต.ได
รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลว.18 มิ.ย.พ.ศ.2558 
(2) แผนอัตรากําลัง 3 ปีของอบต.บัวสลี (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินประจําตําแหนงผูบริหาร หรือเงินประจําตําแหนงวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด จํานวน 12 เดือนๆ ละ  3,500 บาท 
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน  42,000 บาท  ประกอบดวย
1.1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   จํานวน   1 อัตรา  
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของอบต.บัวสลี
(2) ประกาศก.อบต.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลของอบต(เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3
 พฤษภาคม 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ ตั้งไว
เป็นจํานวนเงิน  5,000 บาท
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 45,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกค.วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
(2) หนังสือกค.ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
(3) ระเบียบมท.วาดวยการกําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายไดพ.ศ.2559
(4) ระเบียบกมท.วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของอปท.พ.ศ.2557
(5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงาน
จางของอบต.พ.ศ.2558 ลว.29 ม.ค.2558 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)
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คาเชาบาน จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่พึงจะไดรับ  ตั้งไว
เป็นจํานวนเงิน  55,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548
(2) ระเบียบมท.วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
(3) ระเบียบมท.วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(4) ระเบียบมท.ดวยคาเชาบานของขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2548
 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 6
 มีนาคม 2562
(5) หนังสือมท.ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว.12 ต.ค.2559
 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินตามสิทธิที่พึงจะไดรับ  ตังไวเป็นจํานวนเงิน  20,000บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
(2) ระเบียบมท.วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549
(3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
(4) ระเบียบกค.วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาถายเอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวนคาเชา
บาน),คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ)คาเบี้ยประกัน,คา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คาติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ,คาจางเหมาแรงงานหรือจางแรงงานรายวัน คาจาง
เหมาบริการสํารวจขอมูลสุนัขและแมวในพื้นที่ตําบลบัวสลีงาน
ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ 
งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ คาจางเหมาทําของ และงานอื่น
ใดที่เกี่ยวของฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ที่ มท0893.4/ว293  ลว.26 กพ. 2557 เรื่อง การ
จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคในชวงปิดภาคเรียนฤดูรอน  
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0891.4/ ว569  ลว.14 มี.ค
. 2551 เรื่อง การจางนักเรียนนักศึกษา ทํางานในชวงปิดภาคเรียน
หรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแกไขปัญหาสังคม ฯลฯ
(3) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว.9 ธ.ค.2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของอปท.
(4) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค.2561 เรื่อง หลัก
เกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(5) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ
.2564 ของอปท.(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางทั่วไปที่
เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอราชการฯลฯ
 ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 30,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
(2) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ และการจางผูรับจางดําเนินการ หรือการจาง
เหมาแรงงานเชน คาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ เชน ตู โตะ คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต รถ
ยนต ถนน ฯลฯ  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  8,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกรสถ.ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลว.9 มิ.ย
.2558
(2) หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลว. 20 มิ.ย
.2559
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ลว. 30 มิ.ย
.2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท. (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้
1.1)รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
1.2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   ลว.19 มิ.ย.2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(3) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598  ลว.3 ก.ค.2562
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯลฯ   ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 15,000 บาท รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1.1)รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
1.2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย.2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(3) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598  ลว.3ก.ค.2562
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ
ลฯ   ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  5,000 บาท  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.1)รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
1.2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษีคา
ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย.2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(3) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598  ลว.3 ก.ค.2562
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ตั้งไวเป็นจํานวน  20,000 บาท รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ
1.2)รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274  ลว.19 มิ.ย.2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(3) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598  ลว.3 ก.ค
. 2562 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 13,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หนา/นาที) ราคา 10,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง   ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน
ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.1)เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18
 หนา/นาที)
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณของอปท.
(2) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเป็นรายจายซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชนเครื่องจักร
กล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคา
ซอมกลาง  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  3,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่ มท0809.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558
(2) หนังสือมท.ดวนมากที่ มท0808.2/ว 3842  ลว.30มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564ของอปท. (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 9/10/2563  12:12:45 หนา : 69/133



งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ตั้ง
ไวเป็นจํานวนเงิน  37,000 บาท ประกอบดวย  5 โครงการ
1.1.) โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต (ปีใหม
เมือง) จํานวน 4,000 บาท
1.2.) โครงการจัดงานพิธีไหวสาแมฟ้าหลวง  จํานวน   2,000
 บาท
1.3.) โครงการจัดงานพิธีทานหาแมฟ้าหลวง จํานวน   2,000
 บาท
1.4.) โครงการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช จํานวน  27,000
 บาท
1.5.) โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุดอย
ตุง จํานวน 2,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมท.วาดวยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274  ลว. 19 มิ.ย.2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(4) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598 ลว. 3 ก.ค.2562
(5) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา88 ขอ 7หนา89
 ขอ9,10/หนา90 ขอ 11(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็น
เงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย   ตั้งไวเป็น
จํานวนเงิน  8,000 บาท
1) โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง ประจําปี 2564  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  8,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย. 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274  ลว.19 มิ.ย. 2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(4) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,249,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,653,528 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,653,528 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 971,800 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเดือนสําหรับพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 3 อัตรา   ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  971,800 บาท
(1.1)ตําแหนง ครู ค.ศ.1      จํานวน   1 อัตรา 
(1.2)ตําแหนง ครู ค.ศ.2      จํานวน   2 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของอบต.บัวสลี
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท. (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินวิทยฐานะแกครู    ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  126,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม 
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของอบต.บัวสลี
(2) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของอบต.พ.ศ.2559
  ลว. 8 มิถุนายน 2559 
(3) หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21
 มิถุนายน 2561เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบประมาณราย พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(4) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 555,728 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ   ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน  555,728 บาท
(1.1) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (กรมจัดสรรฯ 9,400*12*3
 คน)   จํานวน  3 อัตรา
(1.2) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (อบต.สมทบ 2,000*12*3
 คน)   จํานวน  3 อัตรา 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของอบต.บัวสลี
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว3274 ลว. 19 มิ.ย.2561
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
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งบดําเนินงาน รวม 992,332 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินตามสิทธิที่พึงจะไดรับ  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
(2) ระเบียบมท.วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549
(3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว. 28
 มิ.ย.2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน
(4) ระเบียบกค.วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 565,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายคาจางเหมารถยนตรับสงเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  จํานวน 12 เดือน ๆ
ละ 12,000 บาท  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 144,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว7120  ล.ว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
(2) หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536  ลว.19 มี.ค. 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ล.ว.30 มิ.ย
.2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564ของอปท.(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต. บัวสลี (คาอาหารกลางวัน)

จํานวน 245,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวสลี(คาอาหารกลางวัน)จัดสรร
อาหารกลางวันใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวสลี คน
ละ 20 บาท/วัน จํานวน  245 วัน  ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน  245,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   ลว.19 มิ.ย.2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(3) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2598  ลว.3 ก.ค. 2562
(4) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บัวสลี

จํานวน 56,500 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวสลี  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  56,500
 บาท 
(1.1) คาหนังสือเรียน                  จํานวน  200 บาท/ปี/คน
(1.2) คาอุปกรณการเรียน           จํานวน   200 บาท/ปี/คน
(1.3) คาเครื่องแบบนักเรียน        จํานวน  300 บาท/ปี/คน
(1.4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน    จํานวน  430 บาท/ปี/คน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274  ลว.19มิ.ย.2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(3) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2598  ลว. 3 ก.ค.2562
(4) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บัวสลี (คาจัดการเรียนการสอนรายหัว)

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวสลี (คาจัดการเรียนการสอนราย
หัว) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2–5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  85,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   ลว.19 มิ.ย.2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(3) หนังสือกสถ.ดวนที่สุดที่ มท0816.2/ว2598  ลว. 3 ก.ค.2562
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91 ขอ2(กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(5) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บัวสลี (เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
ในสังกัดศพด.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูในสังกัดศพด
. จํานวน 3 คนๆละ 10,000 บาท  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  30,000
 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274  ลว.19 มิ.ย. 2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2598  ลว. 3 ก.ค
. 2562
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 93 ขอ6(กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(4) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.

วันที่พิมพ : 9/10/2563  12:12:45 หนา : 78/133



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ และการจางผูรับจางดําเนินการ หรือการจาง
เหมาแรงงานเชน คาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ เชน ตู โตะ คอมพิวเตอรรถจักรยานยนต รถ
ยนต ถนน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลว.  9 มิ.ย
.2558
(2) หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523  ลว. 20 มิ.ย
.2559
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ลว. 30 มิ.ย
.2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564ขององปท.(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 376,832 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 346,832 บาท

เพื่อจายเป็น
1) คาอาหารเสริม (นม)   ตั้งไวเป็นจํานวนเงินรวม   346,832
 บาท
   1.1) โรงเรียนสังกัด สพฐ.คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260
 วัน  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  251,022 บาท
   1.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คนละ 7.37 บาท  จํานวน  260
 วัน ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน    95,810 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274  ลว.19 มิ.ย.2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2598  ลว. 3 ก.ค.2562
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 94 ขอ7 (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(4) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.     
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาจัดซื้อเครื่องเลนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหาร
สวนตําบลบัวสลีเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการเด็กฯลฯ   ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  30,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที0่816.2/ว3274  ลว.19 มิ.ย.2561
 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2598  ลว. 3 ก.ค.2562
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 94 ขอ8 
(4) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท. (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
    
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาไฟฟ้าสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวสลี  ตั้งไว
เป็นจํานวนเงิน   25,000 บาท
โดยถือปฏิบัติงาน
(1) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274  ลว.19 มิ.ย.2561
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปดานการศึกษาของอปท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2598  ลว.3 ก.ค.2562  
   
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท. (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 604,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 604,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบัวสลีวิทยา จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1) เงินอุดหนุนโรงเรียนบัวสลีวิทยา     ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน
รวม 324,000 บาท
   1.1) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม       เป็น
เงิน 10,000 บาท
   1.2) โครงการศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตร  เป็น
เงิน 10,000 บาท
   1.3) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    เป็น
เงิน 10,000 บาท
   1.4) โครงการสงเสริม อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมทอง
ถิ่น    เป็นเงิน  10,000 บาท
   1.5) คาอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 20บาท จํานวน 200
 วัน   เป็นเงิน  284,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559
(2) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ของอปท.พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
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อุดหนุนโรงเรียนบานตนยาง จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1) เงินอุดหนุนโรงเรียนบานตนยาง       ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน   300,000 บาท
   1.1) โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน                    เป็นเงิน    10,000 บาท
   1.2) โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง                                                เป็นเงิน    10,000
 บาท
   1.3) โครงการวิถีพุทธยุวทูตความ
ดี                                            เป็นเงิน    10,000 บาท
   1.4) โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ
สาร           เป็นเงิน    10,000 บาท
   1.5) คาอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 20 บาท จํานวน 200
วัน  เป็นเงิน  240,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559
(2) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ของอปท.พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 298,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 58,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 58,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ภายใตโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
ปีงบประมาณ 2564

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาภายใต
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี   ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  27,000
บาท
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากรคาป้ายโครงการ คาวัคซีน คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การจัดทําโครงการ ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 106  ขอ15 (สํานัก
ปลัด)
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โครงการรณรงคการป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงคการป้องกันและ
แกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5   ตั้งไวเป็น
จํานวนเงิน 5,000 บาท
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิดคาวัสดุ และอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมฯ คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ลว. 30 มิ.ย
.2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565) หนา 106  ขอ14 (สํานัก
ปลัด)    
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โครงการรณรงคป้องกันไขเลือดออกรวมทั้งกิจกรรมการพนหมอก
ควันเพื่อกําจัดยุงลายในเขตตําบลบัวสลี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคป้องกันไขเลือด
ออกรวมทั้งกิจกรรมการพนหมอกควันเพื่อกําจัดยุงลายในเขต
ตําบลบัวสลี  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท    โดยจายเป็นคา
ใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดคาวัสดุ และอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของกับกิจกรรมฯ คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565) หนา 106  ขอ14 (สํานัก
ปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID 19)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคป้องกันควบคุม
และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)    ตั้งไวเป็น
จํานวนเงิน 10,000 บาท    โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช
สถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดคาวัสดุ และอุปกรณ
อื่นๆที่เกี่ยวของกับกิจกรรมฯ คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพประชาสัมพันธ  คา
หนังสือ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565) หนา 106  ขอ14 (สํานัก
ปลัด)
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
ปีงบประมาณ 2564

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1)โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ภายใต
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ปีงบประมาณ 2564  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 6,000
 บาท   โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม  คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิดคาวัสดุ และอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมฯ คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพประชาสัมพันธ  คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตนงาว หมูที่ 2 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตนงาว หมูที่ 2 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  (สํานักปลัด)
     

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตนยาง หมูที่ 6 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตนยาง หมูที่ 6 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  20,000
 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบัวสลี หมูที่ 12 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบัวสลี  หมูที่ 12 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ 2564  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 20,000
 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565)  (สํานักปลัด)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปงป่าตอง หมูที่ 9 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปงป่าตอง หมูที่ 9 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน  20,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานป่าบง หมูที่ 10 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานป่าบง หมูที่ 10  สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564    ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน   20,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  (สํานักปลัด)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมตาก หมูที่ 5 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมตาก หมูที่ 5 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน  20,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมมอญ หมูที่ 1 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมมอญ หมูที่ 1 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 20,000
 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  (สํานักปลัด)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานรองปลายนา หมูที่ 11 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานรองปลายนา หมูที่ 11
 สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน 20,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานศรีวังมูล หมูที่ 7 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานศรีวังมูล หมูที่ 7 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 20,000
 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  (สํานักปลัด)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสันปูเลย หมูที่ 4 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสันปูเลย หมูที่ 4 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 20,000
 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  (สํานักปลัด)
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหนองคึก หมูที่ 8 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหนองคึก หมูที่ 8 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 20,000
 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  (สํานักปลัด)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหัวโละ หมูที่ 3 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหัวโละ หมูที่ 3 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(2) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842  ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  (สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,656,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,249,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,249,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 940,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.) คาเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามกรอบอัตรากําลัง3
ปีและตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับของ
พนักงานสวนตําบล ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  940,000
 บาท ประกอบดวย
1.1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง    จํานวน   1 อัตรา
1.2) ตําแหนง วิศวกรโยธา                  จํานวน   1 อัตรา
1.3) ตําแหนง นายชางโยธา               จํานวน   1 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (2561-2563)ขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวสลี(กองชาง)     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด ประกอบดวย
1. ตําแหนง นายชางโยธา       จํานวน   1  อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (2561-2563)ขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวสลี (กองชาง)    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป   ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  216,000 บาท ประกอบดวย
1.1) ตําแหนง คนงานทั่วไป           จํานวน  2 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ อบต.บัวสลี
(2) บัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ลว.29ก.ย.พ.ศ.2558 (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  24,000
 บาท  ประกอบดวย
1.1) ตําแหนง คนงานทั่วไป       จํานวน   2  อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ อบต.บัวสลี
(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลการกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล
ลูกจางและพนักงานจาง
ของอบต.ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลว.18 มิ.ย
.พ.ศ.2558 (สํานักปลัด)

เงินอื่นๆ จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1) เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงวิชาชีพ
เฉพาะ (วช.) ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  24,000 บาท สําหรับตําแหนง
1.1) ตําแหนง วิศวกรโยธา      จํานวน  1  อัตรา
ใหถือปฏิบัติตาม
(1) ประกาศกําหนดตําแหนงขาราชการประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวของ
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งบดําเนินงาน รวม 382,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก คาตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจาง คา
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง กรรมการเกี่ยวกับการประ
เมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ในการชวยเหลือผูประสบภัยที่ได
รับการแตงตั้งจากอบต.บัวสลี  
ตั้งไวเป็นเงินจํานวน   20,000 บาท
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตั้งไว
เป็นเงินจํานวน  40,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่อปท.อาจจายได พ.ศ.2559
(2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของอปท.พ.ศ.2557
 (กองชาง)    
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คาเชาบาน จํานวน 79,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่พึงจะไดรับ ตั้งไว
เป็นจํานวนเงิน 79,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น(กองชาง)
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินตามสิทธิที่พึงจะไดรับ ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  37,000 บาท
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 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
(4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 (กองชาง)   
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ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณา
และเผยแพรคาจางหมาบริการตางๆ  คาจางเหมาแรงงานหรือจาง
แรงงานรายวัน คาเบี้ยประกัน ,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา,คาจางเหมาบริการ,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คา
ติดตั้งโทรศัพท,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ,คาจาง เหมาแรง
งานหรือจางแรงงานรายวัน,งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ,งาน
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ,คาจางเหมาทําของ ฯลฯ  ตั้งไวเป็น
จํานวนเงิน 10,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือที่ มท 0808.2/ว7120 ลว.9 ธันวาคม 2559เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของอปท.
(2) หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลว.19 มีนาคม 2561เรื่อง หลัก
เกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2564ของอปท.(กองชาง)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาเชาที่ดินราชพัสดุ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาเชาที่ดินราชพัสดุ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ  ตั้งไว
เป็นเงิน 35,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลว.19 มีนาคม 2561เรื่อง หลัก
เกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2564ของอปท.(กองชาง)     

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร และคาใชจายที่เกี่ยวของ ฯลฯ  ตั้งไวเป็นจํานวน
เงิน  30,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตาม
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)ระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
(2)ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2564ของอปท.(กองชาง)     
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คาธรรมเนียมการใหเชา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาธรรมเนียมการใหเชา และคาธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
   ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 1,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลว.19 มีนาคม 2561
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคา
สาธารณูปโภค
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีพ.ศ.2564ของอปท.(กองชาง)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผูบริหารและผูควบคุมระบบประปาหมู
บาน

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผูบริหารและผูควบ
คุมระบบประปาหมูบาน โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุอุปกรณ,คา
พาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คาอาหาร,คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่ระลึก,คาจางเหมาบริการ
ตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งไวเป็น
จํานวนเงิน  35,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชนเครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  5,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกสถ.ดวนมากที่มท.0809.2/ว1134 ลว.9
 มิถุนายน 2558
(2)หนังสือมท.ดวนมากที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 ของอปท.(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสถาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัยคาติดตั้งเป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.(กองชาง)    
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.1)รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ ฯลฯ
1.2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
1.3)รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯเป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย.2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย
.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.(กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 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 ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท. (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาสฯลฯ และรายจายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวเนื่องกับลักษณะราย
จายหมวดนี้ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ฯลฯ
2) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3) รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
ประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ เป็นตน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนมากที่ มท0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของอปท.
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย.2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท. (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 25,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งรวมถึงสิ่ง
ตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง เชนคาซอมแซม
ถนน คาปรับปรุงระบบระบายน้ํา คาปรับปรุงถนน คาปรับปรุงสิ่ง
กอสรางตางๆฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แนวทางหนังสือกสถ. ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 
(2) หนังสือกสถ.ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 
(3) หนังสือมท.ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 2842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ตําบลสะอาด" จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน "ตําบลสะอาด"  โดยจายเป็นคาป้าย คาวัสดุ
อุปกรณ คาพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่
ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆ และรายจายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  15,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  (กองชาง,สํานักงานปลัด)    
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โครงการรณรงคใชถุงผา ลดการใชถุงพลาสติก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคใชถุงผา ลด
การใชถุงพลาสติก โดยจายเป็นคาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คา
พาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาจางเหมาบริการ
ตางๆ และรายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน  10,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  (กองชาง,สํานักงานปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 766,300 บาท

งบบุคลากร รวม 639,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 639,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล ตามกรอบอัตรากําลัง 3
 ปี และตามคําสั่งกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนระดับของ
พนักงานสวนตําบล ประกอบดวย
1) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน    จํานวน   1  อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของอบต.พ.ศ.2559(สํานักปลัด)    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 209,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. ค่าตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
1.1) ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน     จํานวน    1
 อัตรา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) บัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจางตามประกาศก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลว. 29 ก.ย.พ.ศ
.2558  
(2) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (สํานักปลัด)
    

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

งบลงทุน รวม 27,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล ราคา 
23,000 บาท  จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 23,000 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
ราคาเครื่องละ 4,300 บาท  จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,300 บาท
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดนิทรรศการแสดงสินคาและผลิตภัณฑของตําบลบัวสลี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดนิทรรศการแสดง
สินคาและผลิตภัณฑของตําบลบัวสลี โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุ
อุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่
ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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โครงการปันลอมรักษ ปันลอมเมือง ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปันลอมรักษ ปันลอม
เมือง ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุ
อุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่
ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)

โครงการผูสูงอายุแจมใส หางไกลโรคซึมเศรา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการผูสูงอายุแจมใส หาง
ไกลโรคซึมเศรา โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุอุปกรณ,คา
พาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คาอาหาร,คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่ระลึก,คาจางเหมาบริการ
ตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมการขายออนไลน ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการขายออ
นไลน ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุ
อุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่
ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร ประจําปีงบประมาณ 
2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปร
รูปอาหาร ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุ
อุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่
ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เกษตรกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564โดยจายเป็นคาป้าย,คา
วัสดุอุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่
ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาชีพงานคหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพงาน
คหกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุ
อุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่
ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพทําหัตถกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดนิทรรศการแสดง
สินคาและผลิตภัณฑของตําบลบัวสลี โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุ
อุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่
ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีไทยกาวไกลยุคไทยแลนด 4.0 จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ไทยกาวไกลยุคไทยแลนด 4.0 โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุ
อุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่
ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมการสรางเครือขายองคกรชุมชนและการจัดทําแผน
ชุมชนตําบลบัวสลี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการสรางเครือ
ขายองคกรชุมชนและการจัดทําแผนชุมชนตําบลบัวสลี โดยจาย
เป็นคาป้าย,คาวัสดุอุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คา
เชาที่พัก,คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือ
ของที่ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็น
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)

โครงการสานสายใยครอบครัว ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสานสายใยครอบ
ครัว ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุ
อุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คา
อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่
ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนประชาชนตานยาเสพติด "บัวสลีเกมส" จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันเยาวชน ประชาชน ตาน
ยาเสพติดบัวสลีเกมส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนา
สงเสริมการกีฬาใหกับเยาวชนและประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบัวสลี โดยจายเป็นคาตอบแทน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาตอบแทนผูฝึกสอน คาตอบแทนพิธีกร กรรมการ
ตัดสินและเจาหนาที่ คาเบี้ยเลี้ยงคาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คาประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ คาวัสดุอุปกรณ
กีฬา คาพาหนะคาที่พัก คาเชาคาเตรียมสนามและสถานที่แขง
ขัน คาโลรางวัล คาของรางวัล เงินรางวัล คาดอกไม คาเชาเครื่อง
เสียง คาพาหนะ คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274   ลง
วันที่ 19มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0816.2/ว2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(5) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

"     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในกิจกรรมสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามกิจกรรมสงเสริม
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น โดยจายเป็นคา
ป้าย,คาวัสดุอุปกรณ,คาพาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่
พัก,คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาของขวัญหรือของที่
ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและรายจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบวิถีไทย วิถีพุทธ ณ พุทธมณฑล
สมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
แบบวิถีไทย วิถีพุทธ ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมือง
เชียงราย โดยจายเป็นคาป้าย,คาวัสดุอุปกรณ,คาพาหนะ,คา
สมนาคุณวิทยากร,คาเชาที่พัก,คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม,คาของขวัญหรือของที่ระลึก,คาจางเหมาบริการตางๆและราย
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่มท.0808.2/ว3842 ลว.30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจํา พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) (สํานักปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,260,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,260,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพรอมกระเชาซอม
ไฟฟ้า(รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ) จํานวน 1 คัน

จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.คาจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพรอมกระเชาซอม
ไฟฟ้า   จํานวน 1คัน ตั้งไวเป็นจํานวนเงิน 2,500,000บาท
(ครุภัณฑคุณสมบัติพิเศษอยูนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑจึงตั้งงบ
ประมาณตามราคากองชางที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด)
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร0731.1/ว31 ลว.9
ธันวาคม2562 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคุณลักษณะพื้น
ฐานเป็นครุภัณฑคุณสมบัติพิเศษอยูนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑจึงตั้งงบประมาณตามราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจาก
ทองตลาด(กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 760,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางที่จอดรถผูมาติดตอราชการองคการบริหารสวน
ตําบลบัวสลี ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร  สูง 2.80 
เมตร (ตามแบบแปลน อบต.บัวสลี กําหนด)

จํานวน 158,000 บาท

โครงการกอสรางที่จอดรถผูมาติดตอราชการองคการบริหารสวน
ตําบลบัวสลี  
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.80 เมตร (ตาม
แบบแปลน อบต.บัวสลี กําหนด)
สถานที่กอสราง ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี ตําบล
บัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 
จุดกอสรางโครงการ พิกัด 579292E 2191374N
(กองชาง)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา k) (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําโดยการวางทอระบายน้ํา คสล. 
พรอมบอพัก ภายในอบต.บัวสลี ทอ คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร 
จํานวน 48 ทอน ยาว 54.00 เมตร พรอมบอพัก คสล. จํานวน 6 บอ 
(ตามแบบแปลน อบต.บัวสลี กําหนด)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําโดยการวางทอระบายน้ํา คสล
. พรอมบอพัก ภายในอบต.บัวสลี ทอ คสล.ขนาด ศก. 0.40
 เมตร จํานวน 48 ทอน 
ยาว 54.00 เมตร พรอมบอพัก คสล. จํานวน 6 บอ (ตามแบบ
แปลน อบต.บัวสลี กําหนด)
สถานที่กอสราง ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  ตําบล
บัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
จุดเริ่มตนโครงการ  พิกัด 579370E  2191273N  จุดสิ้นสุด
โครงการ  579939E  2191319N
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี 
(ตามแบบแปลน อบต.บัวสลีกําหนด)

จํานวน 139,000 บาท

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบัว
สลี (ตามแบบแปลน อบต.บัวสลีกําหนด)
ตามรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บั่วสลีกําหนด
สถานที่กอสราง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบัว
สลี ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
จุดกอสรางโครงการ  พิกัด 579387E   2191349N
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงหองขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร  (ตามแบบแปลน อบต.บัว
สลีกําหนด)

จํานวน 59,000 บาท

โครงการปรับปรุงหองขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบัว
สลี 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.บัว
สลีกําหนด)
สถานที่กอสราง ศูนยบริการประชาชนองคการบริหารสวนตําบล
บัวสลี ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
จุดกอสรางโครงการ  พิกัด 579348E  2191351N
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
และปรับบริเวณพื้นที่โดยรอบหองประชุมสภา (ตามแบบแปลนของ 
อบต.บัวสลีกําหนด)

จํานวน 235,000 บาท

โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี
และปรับบริเวณพื้นที่โดยรอบหองประชุมสภา (ตามแบบแปลน
ของ อบต.บัวสลีกําหนด)
สถานที่กอสราง หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบัว
สลี ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 
จุดกอสรางโครงการ พิกัด  579301E  2191392N
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงหองศูนยบริการนักทองเที่ยวและอินเตอรเน็ตตําบล
องคการบริหารสวนตําบลบัวสลี  ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 1.00 
เมตร (ตามแบบแปลน อบต.บัวสลีกําหนด)

จํานวน 59,000 บาท

โครงการปรับปรุงหองศูนยบริการนักทองเที่ยวและอินเตอรเน็ต
ตําบลองคการบริหารสวนตําบลบัวสลี 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.บัว
สลีกําหนด)
สถานที่กอสราง  ศูนยบริการประชาชนองคการบริหารสวนตําบล
บัวสลี  ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
จุดกอสรางโครงการ  พิกัด 579333E   2191357N
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดซื้อพันธุปลาเพื่อขยายพันธุปลาในแหลงน้ําสาธารณะ
พื้นที่ตําบลบัวสลี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการจัดหาพันธูปลาเพื่อขยายพันธุ
ปลาในแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศนใหสมดุล โดย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิด
และปิด คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาจัดซื้อพันธุปลา คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ สือ
ประชาสัมพันธ คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกอปท.พ.ศ
.2542
(2) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ลว.30 มิ.ย
. 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท.
(4) แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) (สํานักปลัด)
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โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ (กิจกรรมรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน) โดยจายเป็นคาจัดซื้อ
พันธุไมคาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดืม คาสือประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่มท 0801.2/ว1060  ลงวันที่ 31
 พฤษาคม 2559  เรื่อง การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน"
(2) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย
. 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565) (สํานักปลัด)     
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โครงการพัฒนาบริหารจัดการศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการศูนย
บริการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลบัวสลีและเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการดานการเกษตรเป็นการดํานเนินการ
ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลบัวสลี
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2542 โดยเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่ฝึกอบรม คาใช
จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ สือ
ประชาสัมพันธ คาหนังสือ คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาใชจาย อื่นๆที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ
.2542
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น  (2561-2565) (สํานักปลัด)    
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,982,000 บาท

งบกลาง รวม 10,982,000 บาท
งบกลาง รวม 10,982,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณีนาย
จาง ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง อบต.จะตองจายสมทบคาเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจางและผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  ฯลฯ
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 การจายเบี้ยประกัน
สังคมของ พนักงานจาง
(3) หนังสือสํานักงานก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต . เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 3)
(4) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3846 ลว.30 มิ.ย 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
.2564ของอปท.
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,700,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เบี้ยยังชีพใหแกผูอายุ 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(2) ระเบียบมท.วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
(3) หนังสือกสถ.ที่ มท 0891.3/ว 118 ลว.15 ม.ค.พ.ศ.2556
 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอปท.พ.ศ. 2553
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑเบี้ยความ
พิการใหคนพิการของอปท.พ.ศ.2553
(4) หนังสือกสถ.ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลว. 6 ธ.ค.2554 เรื่อง
แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการ
สรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2555 เพิ่มเติม
(5) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.
(6) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1234 ลว.23 มิ.ย. 2561
 เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุและรายการเงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ
(7) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,549,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ 
โดยถือปฎิบัติตาม
(1) ระเบียบมท.วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(2) ระเบียบมท.วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ พิการให
คนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
(3) ระเบียบมท.วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
(4) หนังลือมท.ดวนมาก ที่ มท 0891 .5/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิ
ฤนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความพิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการให
คนพิการของอปท. พ.ศ.2553(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559
(5) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23
 มิถุนายน 2561 เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนคาใชจาย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ
(6) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท.
(7)แผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565)     

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผู
บริหาร
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0891.3/ ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 ของอปท.
(3) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561 - 2565)      
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สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.เงินสํารองจาย เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของ
ประชาชนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว667 ลว.12 มี.ค. 2545
 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของอปท.
(2) หนังสือมท.ดวนมากที่ มท 0808.2/ว3842 ลว.30 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564ของอปท
(3) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4224 ลว.10 ต.ค.2554
 เรื่องการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยน้ําทวมฉับพลัน นํ้าป่าไหล
หลาก และนํ้าลนตลิ่ง
(4) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1584 ลว.12 ก.ย
.2557 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแกไขปัญหาป้องกันอุทก
ภัย นํ้าทวมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากและดินโคลนถลม
(5) หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 3314 ลว. 6
 ตุลาคม 2557 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแกไขปัญหาภัย
แลง
(6) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76 ลว. 13
 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแกไขปัญหาภัย
หนาว
(7) ระเบียบมท.วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ของอปท.พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลว. 24
 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน
(2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(3) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842 ลว.30 มิ.ย. 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ของอปท.     
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช
.) ในการสานตอนโยบายรัฐบาลในการสรางหลักประกันสุขภาพ
ใหครอบคลุมประชาชนในตําบลบัวสลี
โดยถือปฏิบัติตาม
(1) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199  ลว. 10
 พฤศจิกายน 2552 
(2) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลว. 26
 กรกฎาคม 2554 
(3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกอปท
. เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนของอบจ. เทศบาล และอบต.ใน
การใหบริการสาธารณะ  ลว.23 พ.ย. 2552
(4) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหอปท.ดําเนินงานและ บริหาร
จัดการกองทุนหลั่กประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557
(5) ระเบียบมท.วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
(6) หนังสือมท.ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ อปท.พ
.ศ. 2559
(7) หนังสือกสถ.ที่ มท 0808.2/ว 1201 ลว. 30 มิฤนายน 2553
 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของอปท.
(8) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0891.3/ว2199 ลว. 10
 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
(9) หนังสือกสถ.ที่ มท 0891.ร/ว1514 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2554
(10) หนังสือกสถ.ดวนที่สุด ที่ มท0891.3/ว1202 ลงวันที่ 17
 กรกฎาคม 2557
(11) แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)     
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 170,000 บาท

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) ระเบียบมท.วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2546
(3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลว. 14 สิงหาคม 2558
 เรื่อง ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลว. 14 สิงหาคม 2558
 เรื่อง ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(5) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่มท 0808.5/ว 28 ลว. 21 กรกฎาคม 2559
 เรื่อง ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(6) หนังสือมท.ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842 ลว.28 มิ.ย.2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564ของอปท.     
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1.เงินบําเหน็จรายเดือนใหแกลูกจางประจํา
โดยถือปฏิบัติตาม
(1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    
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