
 



องค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียว

เขต/อําเภอ กําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม
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190 ม.14  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล วังนําเขียว
  เขต/อําเภอ กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140

พืนที่ 24.20 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 8,090 คน

ชาย 3,982 คน

หญิง 4,108 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียว

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียว

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียวอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียวจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 41,578,177.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,512,804.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,192,655.23 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 9 โครงการ รวม 362,966.32 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 22 โครงการ รวม 8,955,286.32 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 47,268,482.05 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,670,086.45 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 728,117.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 252,549.71 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 124,830.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,369,818.39 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,123,080.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,570,399.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 34,701,650.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 10,968,208.60 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,224,719.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,981,468.83 บาท

งบลงทุน จํานวน 515,250.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,012,004.08 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,419,399.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,305,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียว
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,710,355.60 1,610,000.00 1,720,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 602,842.60 614,100.00 703,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 227,778.95 320,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 204,405.00 80,000.00 151,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,950.00 10,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,747,332.15 2,634,100.00 2,925,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,077,797.68 21,365,900.00 22,875,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,077,797.68 21,365,900.00 22,875,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,066,593.00 21,000,000.00 21,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,066,593.00 21,000,000.00 21,000,000.00

รวม 43,891,722.83 45,000,000.00 46,800,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 10,128,892.00 13,278,420.00 12,551,570.00

งบบุคลากร 12,258,433.00 14,776,780.00 16,437,660.00

งบดําเนินงาน 5,548,880.47 8,581,200.00 10,330,800.00

งบลงทุน 11,956,807.00 5,502,600.00 4,648,970.00

งบเงินอุดหนุน 2,388,300.00 2,861,000.00 2,831,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,281,312.47 45,000,000.00 46,800,000.00

รวม 42,281,312.47 45,000,000.00 46,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียว

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,969,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,897,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,997,400

แผนงานสาธารณสุข 322,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 867,320

แผนงานเคหะและชุมชน 8,430,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 50,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 1,495,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 12,551,570

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,800,000





แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,319,280 3,298,500 10,617,780

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,003,120 0 3,003,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,316,160 3,298,500 7,614,660

งบดําเนินงาน 1,420,600 606,500 2,027,100

    ค่าตอบแทน 47,100 50,000 97,100

    ค่าใช้สอย 855,000 135,000 990,000

    ค่าวัสดุ 177,000 411,500 588,500

    ค่าสาธารณูปโภค 341,500 10,000 351,500

งบลงทุน 214,270 110,200 324,470

    ค่าครุภัณฑ์ 214,270 110,200 324,470

                                             รวม 8,954,150 4,015,200 12,969,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 150,000 125,000 275,000

    ค่าตอบแทน 0 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 120,000 45,000 165,000

    ค่าวัสดุ 30,000 60,000 90,000

งบลงทุน 0 2,612,000 2,612,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 2,612,000 2,612,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

                                             รวม 160,000 2,737,000 2,897,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียว
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 759,400 639,600 1,399,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 759,400 639,600 1,399,000

งบดําเนินงาน 89,100 2,666,600 2,755,700

    ค่าใช้สอย 60,000 828,800 888,800

    ค่าวัสดุ 29,100 1,791,800 1,820,900

    ค่าสาธารณูปโภค 0 46,000 46,000

งบลงทุน 21,700 0 21,700

    ค่าครุภัณฑ์ 21,700 0 21,700

งบเงินอุดหนุน 0 2,821,000 2,821,000

    เงินอุดหนุน 0 2,821,000 2,821,000

                                             รวม 870,200 6,127,200 6,997,400

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 322,000 322,000

    ค่าใช้สอย 310,000 310,000

    ค่าวัสดุ 12,000 12,000

                                             รวม 322,000 322,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 689,520 0 689,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 689,520 0 689,520

งบดําเนินงาน 98,000 65,000 163,000

    ค่าใช้สอย 60,000 65,000 125,000

    ค่าวัสดุ 38,000 0 38,000

งบลงทุน 14,800 0 14,800

    ค่าครุภัณฑ์ 14,800 0 14,800

                                             รวม 802,320 65,000 867,320



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 2,489,600 0 240,000 521,760 3,251,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,489,600 0 240,000 521,760 3,251,360

งบดําเนินงาน 1,293,000 660,000 265,000 1,285,000 3,503,000

    ค่าตอบแทน 90,000 0 0 0 90,000

    ค่าใช้สอย 280,000 600,000 115,000 915,000 1,910,000

    ค่าวัสดุ 923,000 0 150,000 370,000 1,443,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 60,000 0 0 60,000

งบลงทุน 66,000 1,500,000 0 110,000 1,676,000

    ค่าครุภัณฑ์ 66,000 0 0 110,000 176,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,500,000 0 0 1,500,000

                                             รวม 3,848,600 2,160,000 505,000 1,916,760 8,430,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 220,000 220,000

    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

                                             รวม 220,000 220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

                                             รวม 50,000 50,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 480,000 480,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 480,000 480,000

งบดําเนินงาน 1,015,000 1,015,000

    ค่าใช้สอย 105,000 105,000

    ค่าวัสดุ 910,000 910,000

                                             รวม 1,495,000 1,495,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,551,570 12,551,570

    งบกลาง 12,551,570 12,551,570

                                             รวม 12,551,570 12,551,570



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,969,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,897,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,997,400

แผนงานสาธารณสุข 322,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 867,320

แผนงานเคหะและชุมชน 8,430,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 50,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 1,495,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 12,551,570

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,800,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้า
เขียว และโดยอนุมัติของนายอําเภอกําแพงแสน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 46,800,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
46,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสมพร ภพักตร์จันทร์)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ)

ตําแหน่ง นายอําเภอกําแพงแสน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียว
อําเภอ กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,274,267.67 1,406,107.00 1,511,341.00 1,410,000.00 6.38 % 1,500,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 61,163.47 54,743.48 54,968.60 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ภาษีป้าย 111,448.00 112,891.00 117,856.00 120,000.00 -8.33 % 110,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 14,940.00 18,720.00 26,190.00 20,000.00 150.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,461,819.14 1,592,461.48 1,710,355.60 1,610,000.00 1,720,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,057.60 1,144.60 1,435.60 6,000.00 -66.67 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,934.90 19,900.00 21,983.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 464,380.00 487,050.00 498,400.00 488,000.00 2.46 % 500,000.00

     ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 22,900.00 0.00 23,000.00 -78.26 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 980.00 1,080.00 1,620.00 1,100.00 -9.09 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,250.00 500.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 30,682.00 8,277.00 1,000.00 2,900.00 % 30,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 7,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,900.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 53,850.00 66,200.00 60,000.00 66.67 % 100,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 9,500.00 3,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,231.88 1,180.00 1,427.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 63,650.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 548,484.38 627,786.60 602,842.60 614,100.00 703,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 264,816.13 316,319.40 227,778.95 320,000.00 -37.50 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 264,816.13 316,319.40 227,778.95 320,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 199,000.00 180,500.00 203,000.00 70,000.00 114.29 % 150,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 30,600.00 160.00 1,405.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 229,700.00 180,660.00 204,405.00 80,000.00 151,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 1,950.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,950.00 10,000.00 1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 376,379.50 420,126.53 740,768.07 300,000.00 200.00 % 900,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,733,757.13 8,022,787.17 8,513,980.90 8,030,000.00 2.78 % 8,253,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,708,021.57 5,232,974.58 5,470,593.10 5,300,000.00 3.77 % 5,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 386,075.31 495,036.44 394,394.61 500,000.00 10.70 % 553,500.00

     ภาษีสุรา 1,539,368.03 1,635,869.81 1,668,265.54 1,650,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,617,981.16 3,518,769.42 4,020,323.64 3,520,000.00 60.51 % 5,650,000.00

     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     อากรประมง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 9,870.75 9,867.75 9,865.75 10,000.00 0.00 % 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าภาคหลวงแร่ 30,756.42 48,645.17 58,193.82 40,000.00 0.00 % 40,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 94,622.90 64,774.07 60,313.25 90,000.00 -33.33 % 60,000.00

     เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 2,145,475.00 1,834,474.00 2,140,059.00 1,917,900.00 -0.93 % 1,900,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 520.00 4,060.00 1,040.00 2,000.00 25.00 % 2,500.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,642,827.77 21,287,384.94 23,077,797.68 21,365,900.00 22,875,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 8,467,156.00 7,637,580.00 18,066,593.00 21,000,000.00 0.00 % 21,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,467,156.00 7,637,580.00 18,066,593.00 21,000,000.00 21,000,000.00

รวมทุกหมวด 30,614,803.42 31,642,192.42 43,891,722.83 45,000,000.00 46,800,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,720,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,500,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 60,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 

ภาษีป้าย จํานวน 110,000 บาท
- ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปี 2561 โดยถือยอดรายรับจากปี 2561 

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 50,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 703,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
- ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปี 2561 โดยถือยอดรายรับจากปี 2561 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 500,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน จํานวน 5,000 บาท
- ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปี 2561 โดยถือยอดรายรับจากปี 2561 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปี 2561 โดยถือยอดรายรับจากปี 2561 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 10,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท
- ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปี 2561 โดยถือยอดรายรับจากปี 2561 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 150,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 150,000 บาท
- ประมาณการไว้โดยถือยอดรายรับจากปี 2561 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 151,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 150,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปี 2561 โดยถือยอดรายรับจากปี 2561 

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปี 2561 โดยถือยอดรายรับจากปี 2561 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,875,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 900,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,253,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,500,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 553,500 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,650,000 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

ภาษีการพนัน จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 

ภาษียาสูบ จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 

อากรประมง จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท
- ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปี 2561 โดยถือยอดรายรับจากปี 2561 

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,900,000 บาท
- ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปี 2561 โดยถือยอดรายรับจากปี 2561 

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 2,500 บาท
- ประมาณการไว้สูงกว่าปี 2561 

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 21,000,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปี 2561 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 299,880.00 471,240.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 35,100.00 38,610.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 35,100.00 38,610.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 72,000.00 72,000.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2,145,737.40 2,331,444.00 2,491,200.00 2,386,780.00 -2.86 % 2,318,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,587,817.40 2,951,904.00 3,175,920.00 3,071,500.00 3,003,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,778,154.00 2,313,733.00 2,399,400.00 2,538,020.00 6.71 % 2,708,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 56,000.00 79,800.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 126,000.00 163,800.00 168,000.00 168,000.00 0 % 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 153,055.00 188,880.00 194,220.00 205,440.00 6.25 % 218,280

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 425.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 490,900.00 616,800.00 521,160.00 725,880.00 48.44 % 1,077,480

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 36,000.00 24,000.00 45,000.00 33.33 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,604,534.00 3,399,013.00 3,390,780.00 3,766,340.00 4,316,160

รวมงบบุคลากร 5,192,351.40 6,350,917.00 6,566,700.00 6,837,840.00 7,319,280

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียว
อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 57,200.00 31,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 27,493.00 16,744.00 40,437.00 44,200.00 -4.75 % 42,100

รวมค่าตอบแทน 84,693.00 48,244.00 40,437.00 44,200.00 47,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 114,646.00 125,241.00 248,550.00 134,600.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,388.00 3,180.00 870.00 1,000.00 400 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,080.00 7,100.00 20,000.00 150 % 50,000

โครงการการจัดทําและพัฒนาระบบ
เว็ปไซด์ อบต.วังนําเขียว 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ/รัฐพิธี 139,297.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาตําบลวังนําเขียว 2,500.00 0.00 5,225.00 400.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 0.00 0.00 9,125.00 8,750.00 128.57 % 20,000

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0.00 163,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
แบบบูรณาการในการพัฒนาตําบล 242,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0 % 400,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมาย 0.00 8,890.00 8,275.00 8,650.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,788.54 37,328.49 183,730.69 50,000.00 300 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 513,219.54 340,019.49 462,875.69 658,400.00 855,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 84,840.00 48,335.00 9,850.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,854.00 28,636.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,611.00 34,920.00 44,410.00 31,500.00 11.11 % 35,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 4,750.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 3,300.00 11,200.00 78.57 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 29,805.00 26,360.00 33,125.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,050.00 24,290.00 28,530.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 180,160.00 167,291.00 119,215.00 142,700.00 177,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 244,638.05 229,124.01 279,190.96 260,000.00 15.38 % 300,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 2,660.00 2,876.00 4,140.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,996.44 12,736.98 6,970.88 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 378.00 0.00 0.00 100 % 1,500

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,450.00 44,940.00 31,206.03 15,500.00 61.29 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 295,744.49 290,054.99 321,507.87 290,500.00 341,500

รวมงบดําเนินงาน 1,073,817.03 845,609.48 944,035.56 1,135,800.00 1,420,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กระด่านฟลิปชาร์ด 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครื่องโทรศัพท์พืนฐาน จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวน) จํานวน 
1 เครื่อง 72,000.00 0.00 0.00 68,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จํานวน 1 
เครื่อง 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะขาพับสแตนเลส 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว 0.00 0.00 0.00 6,400.00 -100 % 0

โต๊ะขาพับสแตนเลส 6 ฟุต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,700

โต๊ะพับแบบหน้าโฟเมกา จํานวน 2 ตัว 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

โต๊ะพับแบบหน้าโฟเมก้าสีขาว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จํานวน 2 ชุด 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

บอร์ดกํามะหยี่แบบ 4 พับ จํานวน 2 อัน 0.00 5,900.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลมดูดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง 0.00 6,090.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องเสียงห้องประชุม จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน 1 
เครื่อง 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จํานวน 1 
เครื่อง 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองนํา จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 31,000.00 0.00 0 % 0

ตู้กับข้าว จํานวน 1 ตู้ 0.00 9,980.00 0.00 0.00 0 % 0

อ่างล้างจาน จํานวน 1 อัน 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0 % 21,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 28,990.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
ประมวลผล จําวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 5,790.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโน๊ตบุ๊ก      
   
จํานวน 2 ชุด

0.00 0.00 0.00 7,600.00 -100 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฏหมาย จํานวน 2 ชุด 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swutch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 2 จํานวน 3 ตัว 0.00 0.00 69,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 38,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 154,370

รวมค่าครุภัณฑ์ 110,150.00 55,470.00 340,080.00 134,100.00 214,270

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาติดตังระบบสํารองนํา จํานวน 
1 ชุด 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0 % 0
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ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าจ้างเหมาติดตังเหล็กดัด อาคาสํานัก
งาน อบต.วังนําเขียว จํานวน 12 ชุด 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคา
อาคารสํานักงาน อบต.วังนําเขียว 0.00 0.00 0.00 212,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 31,800.00 212,000.00 0

รวมงบลงทุน 110,150.00 55,470.00 371,880.00 346,100.00 214,270

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,386,318.43 7,251,996.48 7,892,615.56 8,319,740.00 8,954,150

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,287,190.00 1,499,694.00 1,551,138.00 1,644,720.00 32.91 % 2,186,000

เงินประจําตําแหน่ง 35,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42.86 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 153,480.00 200,060.00 205,380.00 216,420.00 9.51 % 237,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 419,100.00 533,760.00 411,200.00 498,100.00 55.39 % 774,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,750.00 7,740.00 1,290.00 15,610.00 165.86 % 41,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,898,520.00 2,283,254.00 2,211,008.00 2,416,850.00 3,298,500

รวมงบบุคลากร 1,898,520.00 2,283,254.00 2,211,008.00 2,416,850.00 3,298,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,600.00 6,500.00 22,970.00 36,400.00 37.36 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 19,600.00 6,500.00 22,970.00 36,400.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 91,674.00 37,700.00 36,300.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 10,080.00 19,800.00 102.02 % 40,000

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -75 % 50,000

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมนอกสถานที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจําปี 2560 0.00 0.00 540.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,650.00 4,662.97 20,861.54 55,500.00 -45.95 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 102,324.00 42,362.97 67,781.54 275,300.00 135,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 23,062.50 191,829.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 1,560.00 2,800.00 11,600.00 158.62 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 31,410.00 23,330.00 25,550.00 24,025.00 72.74 % 41,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000.00 29,040.00 66,890.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 56,410.00 76,992.50 287,069.00 375,625.00 411,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,036.00 2,579.00 7,248.00 7,125.00 40.35 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,036.00 2,579.00 7,248.00 7,125.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 179,370.00 128,434.47 385,068.54 694,450.00 606,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีผู้บริหาร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ   จํานวน  1  เครื่อง 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่่อน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเปิด 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0 % 11,000

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน จํานวน 2 ตู้ 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะและเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 15,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน  2  เครื่อง 0.00 0.00 43,980.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีด
หมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 15,780.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 
1 เครื่อง

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 11,600.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

วันที่พิมพ์ : 9/11/2561  14:45:26 หน้า : 8/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฏหมาย จํานวน 2 ชุด 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,200

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ก จํานวน 2 
ชุด

0.00 0.00 0.00 7,600.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,722.71 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,722.71 15,900.00 109,860.00 143,600.00 110,200

รวมงบลงทุน 5,722.71 15,900.00 109,860.00 143,600.00 110,200

รวมงานบริหารงานคลัง 2,083,612.71 2,427,588.47 2,705,936.54 3,254,900.00 4,015,200

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,469,931.14 9,679,584.95 10,598,552.10 11,574,640.00 12,969,350

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการจัดตังจุดตรวจและบริการเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

36,865.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตังจุดตรวจและบริการเพื่อ
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

0.00 0.00 30,350.00 24,500.00 -100 % 0

โครงการจัดตังจุดตรวจและบริการเพื่อ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

0.00 0.00 19,280.00 25,200.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจัดตังจุดตรวจและบริการเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการตังจุดตรวจและบริการเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการตังจุดตรวจและบริการเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตังจุดตรวจและบริการเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนต่อต้านยาเสพติด 0.00 29,100.00 25,700.00 0.00 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 36,865.00 63,500.00 75,330.00 59,700.00 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 4,410.00 6,760.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 4,940.00 1,750.00 3,700.00 170.27 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 11,800.00 5,600.00 78.57 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 9,350.00 20,310.00 9,300.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 36,865.00 72,850.00 95,640.00 69,000.00 150,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมไอเย็น จํานวน 2 เครื่อง 0.00 0.00 45,400.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน 
1 ชุด 0.00 0.00 226,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0.00 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฏหมาย จํานวน 1  ชุด 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ก จํานวน 1 
ชุด

0.00 0.00 0.00 3,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 271,400.00 45,900.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตังป้ายเครื่องหมายจราจร 
จํานวน 5 จุด 0.00 0.00 243,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 243,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 514,900.00 45,900.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ อปท. ระดับอําเภอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 36,865.00 72,850.00 610,540.00 114,900.00 160,000
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 16,800.00 19.05 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 16,800.00 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 500.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย วินัย
จราจร 0.00 0.00 0.00 8,050.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันเด็กจมนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 15,450.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 26,700.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 15,450.00 27,200.00 8,050.00 45,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,950.00 0.00 16,750.00 0.00 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 4,750.00 321.05 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 15,950.00 0.00 16,750.00 4,750.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 15,950.00 15,450.00 43,950.00 29,600.00 125,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ป้ายไฟสามเหลี่ยม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รถบรรทุกนําอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด
ติดรถยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด
ประจําที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 2,612,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 2,612,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 15,950.00 15,450.00 43,950.00 59,600.00 2,737,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 52,815.00 88,300.00 654,490.00 174,500.00 2,897,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 199,125.00 275,978.00 285,360.00 302,700.00 137 % 717,400

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 199,125.00 275,978.00 285,360.00 302,700.00 759,400

รวมงบบุคลากร 199,125.00 275,978.00 285,360.00 302,700.00 759,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,300.00 1,500.00 3,150.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 5,900.00 238.98 % 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2558 7,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวังนําเขียวรวมใจลดพิษภัยจาก
ขยะ 0.00 0.00 0.00 46,200.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 8,540.00 1,500.00 3,150.00 52,100.00 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 16,040.00 20,100.00 19.9 % 24,100

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 16,040.00 20,100.00 29,100

รวมงบดําเนินงาน 21,540.00 1,500.00 19,190.00 72,200.00 89,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 
เครื่อง 0.00 0.00 49,220.00 0.00 0 % 0

ชันไม้ 9 ช่องจํานวน 6 ใบ 0.00 0.00 0.00 20,100.00 -100 % 0

ชันไม้อเนกประสงค์ 3 ช่อง จําวน 7 ใบ 0.00 0.00 0.00 4,830.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ชันไม้อเนกประสงค์ 3 ประตูมีกุญแจ 
จํานวน 5 ใบ 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ชันไม้อเนกประสงค์ 4 ช่อง จํานวน 2 ใบ 0.00 0.00 0.00 5,940.00 -100 % 0

ชันไม้อเนกประสงค์เข้ามุม 3 ช่องจํานวน 
2 ใบ 0.00 0.00 0.00 1,580.00 -100 % 0

ชันหนังสือ 8 ช่อง จํานวน 12 ใบ 0.00 0.00 0.00 38,400.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารสองบานเลื่อน จํานวน 2 ตู้ 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะและเก้าอีทํางาน จํานวน 1ชุด 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง จํานวน 2 เครือ่ง 0.00 0.00 55,400.00 0.00 0 % 0

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 
จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 8,290.00 0.00 0 % 0

เครื่องเล่นดีวีดี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

เครื่องเล่นบลูเรย์ จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,700

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 
เครื่อง 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 5,790.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  จํานวน  1  เครื่อง 0.00 0.00 21,990.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 7,890.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฏหมาย จํานวน 3 ชุด 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 3 ชุด

0.00 0.00 0.00 11,400.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 9,800.00 188,880.00 121,250.00 21,700

รวมงบลงทุน 0.00 9,800.00 188,880.00 121,250.00 21,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 220,665.00 287,278.00 493,430.00 496,150.00 870,200

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 206,881.00 217,100.00 5.57 % 229,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 136,260.00 121,880.00 365,960.00 342,800.00 2.22 % 350,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 70,484.00 59,000.00 1.69 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 136,260.00 121,880.00 643,325.00 618,900.00 639,600

รวมงบบุคลากร 136,260.00 121,880.00 643,325.00 618,900.00 639,600

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 89,600.00 64,500.00 70,700.00 73,500.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 960.00 1,600.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 13,600.00 208.82 % 42,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
ซาก

0.00 4,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 175,500.00 283,200.00 308,700.00 382,400.00 21.29 % 463,800

โครงการหนูน้อยรักษ์โลก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,500.00 3,550.00 2,100.00 53,370.00 87.37 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 270,560.00 357,650.00 381,500.00 542,870.00 828,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 89,895.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 233.33 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 101,000.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 668,504.83 1,019,460.26 1,094,100.00 1,441,530.00 0.5 % 1,448,800

วัสดุก่อสร้าง 8,770.00 0.00 9,340.00 13,500.00 270.37 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 7,208.00 13,500.00 48.15 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,480.00 51,980.00 64,660.00 65,000.00 0 % 65,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 44,568.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมค่าวัสดุ 678,754.83 1,071,440.26 1,410,771.00 1,734,530.00 1,791,800

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 11,797.01 13,696.84 15,092.78 13,000.00 130.77 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,070.00 2,141.07 1,764.43 1,500.00 300 % 6,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,313.00 7,575.60 7,575.60 7,600.00 31.58 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,180.01 23,413.51 24,432.81 22,100.00 46,000

รวมงบดําเนินงาน 968,494.84 1,452,503.77 1,816,703.81 2,299,500.00 2,666,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิดมือจับบิด  
 จํานวน 2 หลัง 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 บอร์ดติดประกาศตู้กระจก      จํานวน 1 
บอร์ด 11,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานักงาน  
จํานวน  1  เครื่อง 0.00 0.00 15,990.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 4,290.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 5,790.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,400.00 0.00 26,070.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 21,400.00 0.00 26,070.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,525,500.00 2,203,800.00 2,246,000.00 2,383,000.00 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,784,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลวังนําเขียว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 37,000

รวมเงินอุดหนุน 1,525,500.00 2,203,800.00 2,246,000.00 2,383,000.00 2,821,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,525,500.00 2,203,800.00 2,246,000.00 2,383,000.00 2,821,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,651,654.84 3,778,183.77 4,732,098.81 5,301,400.00 6,127,200

รวมแผนงานการศึกษา 2,872,319.84 4,065,461.77 5,225,528.81 5,797,550.00 6,997,400

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 28,910.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกําจัดยุงลาย ลดภัยร้ายไข้เลือด
ออก 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการฉีดพ่นสารเคมี กําจัดยุงลายตัว
ร้ายแพร่โรคไข้เลือดออก 87,518.97 37,403.28 40,361.60 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 97,620.00 2.44 % 100,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 0.00 45,320.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการหยุดภัยหมาบ้า พาพี่หมา น้อง
แมวฉีดวัคซีน 0.00 0.00 0.00 93,200.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 3,680.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 116,428.97 86,403.28 40,361.60 290,820.00 310,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 95,400.00 95,400.00 81,100.00 0.00 0 % 0

วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,610.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 97,010.00 95,400.00 81,100.00 0.00 12,000

รวมงบดําเนินงาน 213,438.97 181,803.28 121,461.60 290,820.00 322,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 293,438.97 181,803.28 121,461.60 570,820.00 322,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 398,438.97 286,803.28 121,461.60 570,820.00 322,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 40,720.00 541,920.00 562,320.00 593,520.00 9.1 % 647,520

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 40,720.00 583,920.00 604,320.00 635,520.00 689,520

รวมงบบุคลากร 40,720.00 583,920.00 604,320.00 635,520.00 689,520

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 2,432.00 2,675.00 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 2,000.00 400 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 0.00 0.00 15,716.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี 
แม่บ้าน 0.00 0.00 0.00 12,930.00 54.68 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 2,432.00 18,391.00 19,930.00 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 39,220.00 780.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 29,950.00 28,880.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 69,170.00 29,660.00 0.00 38,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 71,602.00 48,051.00 19,930.00 98,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารสองบานเลื่อน จํานวน 2 ตู้ 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับสํานักงาน  
จํานวน  1  เครื่อง 0.00 0.00 15,990.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 3,290.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 5,790.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 12,800.00 25,070.00 16,000.00 14,800

รวมงบลงทุน 0.00 12,800.00 25,070.00 16,000.00 14,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 40,720.00 668,322.00 677,441.00 671,450.00 802,320

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 24,390.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนศักยภาพผู้สูงวัย ผู้พิการ
และผู้ดูแล 0.00 40,650.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและ
เยาวชน 0.00 0.00 0.00 10,475.00 43.2 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 0.00 10,300.00 8,447.00 0.00 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ 0.00 0.00 38,050.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,390.00 50,950.00 46,497.00 10,475.00 65,000

รวมงบดําเนินงาน 24,390.00 50,950.00 46,497.00 10,475.00 65,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 24,390.00 50,950.00 46,497.00 10,475.00 65,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 65,110.00 719,272.00 723,938.00 681,925.00 867,320

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 568,747.74 832,504.00 604,360.00 1,048,840.00 75.27 % 1,838,300

เงินประจําตําแหน่ง 28,000.00 55,500.00 32,000.00 66,000.00 18.18 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 478,560.00 735,360.00 743,040.00 535,280.00 2.62 % 549,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 6,000.00 63,480.00 55,800.00 25,560.00 -6.1 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,081,307.74 1,686,844.00 1,435,200.00 1,675,680.00 2,489,600

รวมงบบุคลากร 1,081,307.74 1,686,844.00 1,435,200.00 1,675,680.00 2,489,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 3,200.00 2,800.00 150,000.00 -66.67 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 19,935.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 32,870.00 22,900.00 13,920.00 31,100.00 28.62 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 52,805.00 26,100.00 16,720.00 181,100.00 90,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,600.00 0.00 32,050.00 267,500.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,640.90 180,903.93 83,021.12 150,000.00 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 11,240.90 180,903.93 115,071.12 477,500.00 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,150.00 42,788.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 12,560.00 9,592.45 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 17,960.20 6,655.00 140,121.10 250,000.00 -80 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 3,950.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 31,847.45 45,860.00 120,174.00 700,000.00 7.14 % 750,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 13,780.00 19,500.00 20,000.00 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 61,957.65 121,643.00 293,337.55 1,050,000.00 923,000

รวมงบดําเนินงาน 126,003.55 328,646.93 425,128.67 1,708,600.00 1,293,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 
1 คัน 0.00 629,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเชื่อมโลหะ จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดโลหะ จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 66,000
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จัดซือรถขุดขนาด 3 ตัน (ตู้แอร์) จํานวน 
1 คัน 0.00 0.00 0.00 1,590,000.00 -100 % 0

จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ จํานวน 1 คัน 0.00 0.00 0.00 1,980,000.00 -100 % 0

รถกวาดถนน ชนิดลากจูง จํานวน 1 คัน 0.00 0.00 333,000.00 0.00 0 % 0

รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า 
จํานวน 1 คัน 0.00 0.00 3,098,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล่องถ่ายภาพนิ่ง 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิว  
จํานวน 2  เครื่อง 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน 2  
เครื่อง 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 2 เครื่อง 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะใยแก้ว ยาว 50 เมตร 
จํานวน 2 ม้วน 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เทปวัดระยะสายเหล็กเคลือบไนล่อน ยาว 
50 เมตร จํานวน 1 ม้วน 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 1 
เครื่อง 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครื่องคอมพวิเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  จํานวน 1 
เครื่อง 0.00 0.00 20,990.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET-
PRINTER) สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่่อง

0.00 0.00 0.00 7,100.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 6,173.90 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,073.90 643,400.00 3,594,990.00 3,594,400.00 66,000

รวมงบลงทุน 26,073.90 643,400.00 3,594,990.00 3,594,400.00 66,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,233,385.19 2,658,890.93 5,455,318.67 6,978,680.00 3,848,600

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 4,207,800.00 779,300.00 747,130.00 -19.69 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 4,207,800.00 779,300.00 747,130.00 600,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 31,579.15 33,282.90 42,000.00 42.86 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 31,579.15 33,282.90 42,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,239,379.15 812,582.90 789,130.00 660,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างกําแพงกันตลิ่งสายเลียบ
คลองแล้ง หมู่ที่ 14 0.00 1,350,000.00 498,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านนายนํา หมู่ที่ 10 0.00 0.00 472,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยบ้านนางวิยะดา พวงเงิน
สกุล หมู่ที่ 3

0.00 0.00 428,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอย 
5บริเวณบ้านนายบุญช่วย หนูบ้านเกาะ
ถึงบ้านนายสนั่น คํากก หมู่ที่  4

0.00 0.00 0.00 1,444,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอย
บ้านนางเจริญรัตน์ ลอยเจริญ หมู่ที่ 13 0.00 0.00 0.00 1,639,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 
เชื่อมหมู่ที่ 4 บริเวณแยกบ้านนายบุญยัง 
ทองดอนจุย หมู่ 12

0.00 0.00 778,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอย
บ้านนางสาวสุนีย์ สุขหงษ์ หมู่ที่ 3 0.00 0.00 0.00 1,720,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯซอยป่า
สักทองเชื่อมถนนลาดยางวังนําเขียว-สระ
พังหมู่ที่ 6

0.00 1,856,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯสายซอย 
5 เผือกผ่อง หมู่ที่ 5 0.00 0.00 488,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯสายเลียบ
คลองชลประทานหมู่ที่ 6 0.00 0.00 766,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯสายหลัง
รพ.สต.บ้านหนองปลาไหลถึงคลองชล
ประทานหมู่ที่ 8

0.00 0.00 1,905,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดซอย
บ้านนางสาวรุ่งฤทัย เสริมสินธุ์ หมู่ที่ 3 0.00 203,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดเลียบ
คลองใหม่จากบ้านพักพนักงานอบต
.เชื่อมถนนสายโรงนําแข็ง หมู่ที่ 14

0.00 0.00 215,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสาย
ซอยตรีสุคนธ์ หมู่ที่ 6 0.00 0.00 135,900.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสาย
บ้านนายจันทร์ สามงามยา หมู่ที่ 1 ถึงหมู่
ทึ่ 8 ตําบลดอนข่อย

0.00 0.00 421,900.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตพร้อม
ราวกันตก ข้างอาคารสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่
บ้านบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 
14

0.00 0.00 499,500.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังไฟฟ้าแสงสว่างถนน
บริเวณสี่แยกวงเวียนถึงที่พักสายตรวจชุม
ชนหม หมู่ที่ 14

0.00 0.00 493,857.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหลังจง
อี หมู่ที่ 7 0.00 498,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในตําบล
วังนําเขียว 89,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 89,000.00 3,907,500.00 7,101,157.00 4,803,000.00 1,500,000

รวมงบลงทุน 89,000.00 3,907,500.00 7,101,157.00 4,803,000.00 1,500,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 349,004.08 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 349,004.08 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 349,004.08 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 89,000.00 8,146,879.15 7,913,739.90 5,941,134.08 2,160,000

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 216,000.00 0 % 216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 900 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 15,000.00 115,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 168.39 29,592.9
7 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 39,000.00 28.21 % 50,000

วัสดุการเกษตร 19,384.00 22,345.00 44,877.55 41,827.53 19.54 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 19,384.00 22,345.00 44,877.55 80,995.92 150,000

รวมงบดําเนินงาน 19,384.00 22,345.00 44,877.55 95,995.92 265,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง 14,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,600.00 0.00 24,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 23,600.00 0.00 24,000.00 0.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 42,984.00 22,345.00 68,877.55 335,995.92 505,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 295,120.00 450,000.00 452,520.00 456,480.00 1.16 % 461,760
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 307,120.00 510,000.00 512,520.00 516,480.00 521,760

รวมงบบุคลากร 307,120.00 510,000.00 512,520.00 516,480.00 521,760

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 295,543.50 353,713.50 424,448.50 492,900.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 810,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,040.00 8,190.00 50,794.34 80,000.00 25 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 303,583.50 361,903.50 475,242.84 577,900.00 915,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 37,450.00 35,000.00 46,815.00 165,000.00 -39.39 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,479.92 69,999.40 0.00 16,200.00 517.28 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 98,380.20 91,030.00 110,110.00 135,000.00 25.93 % 170,000

รวมค่าวัสดุ 142,310.12 196,029.40 156,925.00 316,200.00 370,000

รวมงบดําเนินงาน 445,893.62 557,932.90 632,167.84 894,100.00 1,285,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 753,013.62 1,067,932.90 1,144,687.84 1,410,580.00 1,916,760

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,118,382.81 11,896,047.98 14,582,623.96 14,666,390.00 8,430,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันให้กับ
ประชาชน 23,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของ
ชาติ/รัฐพิธี 0.00 78,492.00 103,186.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสันให้กับ
ประชาชน 0.00 11,646.00 4,290.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนต่อต้านยาเสพติด 79 คัพ 25,210.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน 0.00 0.00 1,575.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ 0.00 0.00 0.00 9,405.00 112.65 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 48,310.00 90,138.00 109,051.00 209,405.00 220,000

รวมงบดําเนินงาน 48,310.00 90,138.00 109,051.00 209,405.00 220,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 132,300.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 132,300.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 132,300.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 48,310.00 90,138.00 241,351.00 209,405.00 220,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 48,310.00 90,138.00 241,351.00 209,405.00 220,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการวันลอยกระทง ประจําปี 2557 24,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 50.00 99,900 % 50,000

โครงการวันลอยกระทง ประจําปี 2558 0.00 10,125.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,900.00 10,125.00 0.00 50.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 24,900.00 10,125.00 0.00 50.00 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 24,900.00 10,125.00 0.00 50.00 50,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 24,900.00 10,125.00 0.00 50.00 50,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรประจําตําบลวังนําเขียว 0.00 16,848.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพเกษตร 0.00 0.00 4,475.00 0.00 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,900.00 16,848.00 4,475.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 9,900.00 16,848.00 4,475.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 9,900.00 16,848.00 4,475.00 0.00 0

รวมแผนงานการเกษตร 9,900.00 16,848.00 4,475.00 0.00 0

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 432,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 900,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 910,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,015,000

รวมงานกิจการประปา 0.00 0.00 0.00 0.00 1,495,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,495,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 99,700.00 116,782.00 130,892.00 155,030.00 32.88 % 206,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 7,368,000.00 7,953,700.00 6.87 % 8,500,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 2,176,000.00 2,313,600.00 29.67 % 3,000,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 82,500.00 79,000.00 84,000.00 81,000.00 48.15 % 120,000

สํารองจ่าย 0.00 20,196.96 0.00 320,000.00 -37.5 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 135,000.00 140,000.00 150,000.00 150,000.00 -100 % 0

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนําเขียว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 111,390.00 5.55 % 117,570

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 190,000.00 203,997.70 220,000.00 240,000.00 7.5 % 258,000

รวมงบกลาง 507,200.00 559,976.66 10,128,892.00 11,324,720.00 12,551,570

รวมงบกลาง 507,200.00 559,976.66 10,128,892.00 11,324,720.00 12,551,570

รวมงบกลาง 507,200.00 559,976.66 10,128,892.00 11,324,720.00 12,551,570

รวมแผนงานงบกลาง 507,200.00 559,976.66 10,128,892.00 11,324,720.00 12,551,570

รวมทุกแผนงาน 14,567,307.76 27,412,557.64 42,281,312.47 45,000,000.00 46,800,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว
อําเภอ กําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,954,150 บาท

งบบุคลากร รวม 7,319,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกและรองนายก อบต.วังนํ้าเขียว
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกอบต.รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา 
อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา 
อบต. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่านมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายกและรองนายก
อบต.วังนํ้าเขียว 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายก อบต.รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา 
อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา 
อบต. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกและรองนายก 
อบต.วังนํ้าเขียว
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายก อบต.รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา 
อบต. สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา 
อบต. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนาย อบต.วังนํ้าเขียว
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายก อบต.รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา 
อบต. สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา
อบต. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,318,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา/รองประธานสภา/
เลขานุการสภา สมาชิกสภา อบต.วังนํ้าเขียว 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทน 
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต.สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต.พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,316,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,708,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานให้กับพนักงานส่วนตําบลสํานักงานปลัด
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานส่วนตําบลสํานักงานปลัด
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลสํานักงานปลัด
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 218,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจําสํานักงานปลัด
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,077,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างสํานักงานปลัด 
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานจ้างสํานักงานปลัด
เป็นไปตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,420,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน 
คณะกรรมการ เปิดซองโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนในการยืมตัว
ข้าราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่
19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 42,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําสํานักงานปลัด และคณะผู้บริหาร 
เป็นไปตามระเบียบกรระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การศึกษา
และค่าเล่าเรียน  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 9/11/2561  14:45:54 หน้า : 4/72



ค่าใช้สอย รวม 855,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม 
ค่ารับวารสาร ค่ารับหนังสือพิมพ์ ค่าจ้างทําป้ายสัญลักษณ์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ แผ่นพับ ใบปลิวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ค่าล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ รูปถ่ายค่าธรรมเนียมค่ารังวัดที่ดิน 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ ดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่าง
หนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ
กําจัดปลวก ฯลฯ) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1859 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการ
ที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0803.3/ว 1916
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่า
หรือการจ้างที่ต้องกระทําต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจ
ลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรอง
การประชุมต่างๆ เช่น เลี้ยงรับรอง คณะผู้ตรวจราชการ การประชุม
สภาท้องถิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 
ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านที่สุด ที่ ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างของสํานักงานปลัด
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชุมประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ของ อปท.  พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ
ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 
เป็นไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหารการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 103  ลําดับที่ 1 
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โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดการ
เลือกตั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 103  ลําดับที่ 3  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น เครื่องกรองนํ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงาน ฯลฯ และค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งวัสดุต่างๆ ของรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ของสํานักงานปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 177,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงานเป็นวัสดุ
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตรายาง สมุดบัญชี 
ซองเอกสาร เทปกาว ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 9/11/2561  14:45:54 หน้า : 7/72



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นวัสดุโดยสภาพ เมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นวัสดุโดยสภาพ เมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ไม้กวาด แก้วนํ้า จานชาม กระดาษทิชชู ฯลฯ และวัสดุที่ใช้
ทําความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น  
สี ตะปู ค้อน  หิน ทราย ไม้ต่างๆ อุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
เช่น  แบตเตอรี่  ยางใน-นอก  หัวเทียน  นํ้ามันเบรค ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นวัสดุโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม เช่น จาระบี นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้เติมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
ครุภัณฑ์อื่นๆ ในสํานักงานปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เป็นวัสดุโดยสภาพเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ  สี  พู่กัน  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นวัสดุโดยสภาพ เมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
แผ่นจัดเก็บข้อมูล แป้นพิมพ์ ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์  
สายเคเบิล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แบบซีดีรอม 
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณเช่น มิเตอร์นํ้า - ไฟฟ้า 
หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 341,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน หรือค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ
ที่เป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในสํานักงานและกิจการงานของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสํานักงานและค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ค่าเช่า
หมายเลข ค่าเช่าเครื่อง ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าพื้นที่เว๊บไซต์ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 214,270 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 214,270 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะขาพับสแตนเลส 6 ฟุต จํานวน 6,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับสแตนเลส 6 ฟุต จํานวน 2 ตัว 
คุณสมบัติดังนี้ 
- ขนาด 75x180 x75 เซนติเมตร
- หน้าโต๊ะสแตนเลสแท้ หนา 0.6 มิล ขอบโต๊ะหนา 4 ซม. 
- ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1.2 นิ้ว 
- ขาโต๊ะสามารถพับเก็บได้และรับนํ้าหนักได้ดีแข็งแรงทนทาน
(ราคาตามท้องถิ่น)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 
หน้า 20 ลําดับที่ 17 
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โต๊ะพับแบบหน้าโฟเมก้าสีขาว จํานวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับแบบหน้าโฟเมก้าสีขาว จํานวน 2 ตัว 
คุณสมบัติดังนี้
- ขนาด 75x150 x75 เซนติเมตร
- หน้าโต๊ะไม้ปาร์ติเกิลปิดผิวด้วยโฟเมก้า หนา 25 มม.
- ขาโต๊ะเหล็กขนาด 1.2 นิ้ว หนา 1 มม. ชุบโครเมี่ยม
- ขาโต๊ะสามารถพับเก็บได้ และรับนํ้าหนักได้ดีแข็งแรงทนทาน
(ราคาตามท้องถิ่น)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 
หน้า 21 ลําดับที่ 19
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือVGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE  802.11b, g, n"ac) 
และ Bluetooth 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 113  ลําดับที่ 4 
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ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 
หน้า 21 ลําดับที่ 21 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 2 ชุด 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 
หน้า 21 ลําดับที่ 20 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 154,370 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน 
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,015,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,298,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,298,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้กับ พนักงานส่วนตําบลกองคลัง    
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028   
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลกองคลัง
ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด  
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028    
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 237,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํากองคลัง 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 
มท. 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028    
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 774,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลัง  
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 
มท. 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028    
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้างกองคลัง  
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ 
มท. 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 606,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํากองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบที่กําหนด เป็นไปตาม      
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน      
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน      
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร      
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0809.3/ว4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน      
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028       
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าเล่ม  
ค่าธรรมเนียมค่าเบี้ยประกันภัย ค่าล้างฟิล์มและอัดขยาย   
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวารสารแผ่นพับ  ใบปลิว หรือ 
ค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ได้แก่     
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก    
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการไปราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
กองคลัง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557       

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษี   
และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ค่าเช่าทรัพย์สินสําหรับ   
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.3/ว 462  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 
9 มกราคม 2555 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท
0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561     
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที่ 106 ลําดับที่ 11     

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการออกบริการ 
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจําปี 2561 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.3/ว 462  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 
9 มกราคม 2555 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท
0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
หน้าที่ 106 ลําดับที่ 10 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสํารองไฟ  
เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องอัดสําเนา 
เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์ เครื่อง
ปรับอากาศ ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ และค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมรถยนต์ รวมทั้งวัสดุต่างๆ ของรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ของสํานักงาน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 411,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เป็นวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ตรายาง ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นวัสดุโดยสภาพ  
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-นอก   
หัวเทียน  นํ้ามันเบรค ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 41,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล    
นํ้ามันเบนซินนํ้ามันก๊าด  จาระบี  นํ้ามันเครื่อง  ฯลฯ   
เพื่อใช้เติมรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์อื่นๆ 
ในสํานักงาน      
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028   
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล    
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
เมาส์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล  กระดาษต่อเนื่อง เครื่อง
อ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/ว 3028  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร 
ค่าธนาณัติ  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 
0809.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 110,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่่อน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตู้  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 
0809.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที่ 115 ลําดับที่ 14 
(ราคาตามท้องถิ่น)

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเปิด จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเปิด(มอก.) 
จํานวน 2 ตู้  มีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นปรับระดับ  3  ชิ้น 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 
0809.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที่ 114 ลําดับที่ 13 
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ 
ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน  4 ชุด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 
0809.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 15 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561) 
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

จํานวน 15,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 
ลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุด เป็นไปตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2/
ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 14
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
หรือทรัพย์สินอื่นๆ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 
0809.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ป้ายโครงการ ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4 /ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การดําเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2561 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 90  ลําดับที่ 2 
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โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช้า
เต็นท์ ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4 /ว 2783 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง การ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2561 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 90 ลําดับที่ 1  

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต่อต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต่อต้านยาเสพติด โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าครูฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.  2552 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 91  ลําดับที่ 6  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาณไฟ
เครื่องหมายจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แผงปิดประกาศ ป้ายต่างๆ 
แผนที่ ธงชาติ  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นวัสดุโดยสภาพ เมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คง 
สภาพเดิม เช่น แบตเตอรี่ สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร 
กระจกโค้งมน ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับ
อําเภอ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล
กําแพงแสน  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 
หน้า 13 ลําดับที่ 1 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,737,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ อปพร. ค่าตอบแทนในการยืมตัว 
ข้าราชการ ฯลฯ และผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ตามที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่) ค่าจ้างทําป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสัญลักษณ์ 
แผ่นพับ ใบปลิว ของอปพร. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1859 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการ
ที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0803.3/ว 1916
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่า
หรือการจ้างที่ต้องกระทําต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่
อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง อปพร. 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมนํ้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมนํ้า โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 
หน้า 9 ลําดับที่ 1 
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่จําเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสภาพเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ แผงกั้นจราจร กรวยจราจร กระจก
โค้งมน ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นวัสดุโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น จาระบี นํ้ามันก๊าด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้เติมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์อื่นๆ  
ในสํานักงานปลัด 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ จัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงเป็นวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น  
ถังดับเพลิงนํ้ายาเคมี เติมนํ้ายาเคมีดับเพลิงครบอายุการใช้งาน  
หรือมีเหตุการณ์ต้องบรรจุนํ้ายาเคมีใหม่ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดทําเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ 
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 2,612,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,612,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ จํานวน 2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน 
มีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 200 กิโลวัตต์ (แบบบรรทุกนํ้า)
- จุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
- นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักไม่ตํ่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
- มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบก
กําหนดและความจําเป็นในการปฏิบัติงาน
- ติดตั้งปั้มสูบนํ้าแรงดันสูง มีแท่นปืนฉีดนํ้า ท่อดูดนํ้า สายส่งนํ้า 
เพื่อสนับสนุนการดับเพลิง
- ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้ากู้ภัย
- เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 93 ลําดับที่ 11  
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดติดรถยนต์ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดกําลังส่งไม่เกิน 25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง 
ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
หมายเหตุ ยานความถี่สําหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 
หน้า 24 ลําดับที่ 29 

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ จํานวน 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดประจําที่ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดกําลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง 
เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน
หมายเหตุ ยานความถี่สําหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8080.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 
หน้า  23 ลําดับที่ 28 
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เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ จํานวน 5 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดกําลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง 
แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
หมายเหตุ ยานความถี่สําหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่านที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
มท 8080.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 
หน้า 23  ลําดับที่ 27 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 870,200 บาท

งบบุคลากร รวม 759,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 759,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 717,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้กับ พนักงานส่วนตําบล
กองการศึกษาฯ  
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้กับ พนักงานส่วนตําบล
กองการศึกษาฯ ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

วันที่พิมพ์ : 9/11/2561  14:45:55 หน้า : 31/72



งบดําเนินงาน รวม 89,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าล้างฟิลม์
และอัดขยายค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการ
ที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ค่าวัสดุ รวม 29,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เป็นวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
เช่น  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ตรายาง ดินสอ ฯลฯ 
หรือที่มีลักษณะคงทนถาวร   เช่น เครื่องตัดกระดาษ 
แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 24,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล 
แผงแป้นอักขระ  หรือแป้นพิมพ์ ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
เมาส์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน
ข้อมูลแบบซีดีรอม ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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งบลงทุน รวม 21,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องเล่นดีวีดี จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี  จํานวน 1 เครื่อง  
- รองรับแผ่น DVD, VCD, CD  
- มี ช่องต่อ Output : HDMI, COXIAL  
(ราคาตามท้องถิ่น)  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 2    

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 17,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV จํานวน 1 เครื่อง   
- ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล   
- ขนาดที่กําหนดเป็นจอภาพขึ้นตํ่า 40 นิ้ว  
- แสดงจอภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)  
- ช่องต่อ HDMI ไม้น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการ
เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง  
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ 
ภาพ เพลง และภาพยนตร์  
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว  
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,127,200 บาท
งบบุคลากร รวม 639,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 639,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 229,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนซาก
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 350,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนซากเป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ 
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนซาก   
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 2,666,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 828,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับใบปลิวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าล้างฟิลม์
และอัดขยาย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการ
ที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล 
เช่น การตรวจราชการ ฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น ค่าจัดทําป้าย วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 55  ลําดับที่ 3  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 463,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ, ค่าอุปกรณ์การเรียน, 
ค่าเครื่องแบบ, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนซาก จํานวน 60 คน
เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปจําประจําปี
งบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 3     
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โครงการหนูน้อยรักษ์โลก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยรักษ์โลก
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทําป้าย วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 58  ลําดับที่ 14    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่นๆ  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนซาก เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องกรองนํ้า เครื่องเล่น
กลางแจ้ง ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

ค่าวัสดุ รวม 1,791,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เป็นวัสดุโดยสภาพ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
เช่น กระดาษ ปากกา ตรายาง ฯลฯ หรือที่มีลักษณะ
คงทนถาวร  เช่น แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ หรือที่มีลักษณะคงทน
ถาวร   เช่น จานรับสัญญาณดาวเทียม เสารับสัญญาณ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นวัสดุโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น ไม้กวาด แก้วนํ้า 
กระดาษทิชชู ฯลฯ และวัสดุที่ใช้ทําความสะอาด
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,448,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที และ
พาสเจอร์ไลท์ ชนิดจืด ให้กับ        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนซาก จํานวน 60 คน 
260 วัน    7.37 บาท     115,000.00  บาท 
โรงเรียนวัดวังนํ้าเขียว  จํานวน  500  คน
260 วัน    7.37 บาท     958,100.00 บาท 
โรงเรียนบ้านคลองตัน  จํานวน 46 คน 
260 วัน    7.37 บาท        88,200.00 บาท 
โรงเรียนบ้านดอนซาก  จํานวน 150 คน 
260 วัน    7.37 บาท      287,500.00 บาท 
เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปจําประจําปี
งบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2562       
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561     
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552    
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  สี  อิฐ  หิน ทราย ไม้ 
อุปกรณ์ ประปาต่างๆ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  
แอลกอฮอล์ สําลีและผ้าพันแผล ถุงมือ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
เมาส์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง
เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการศึกษา จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนซาก เช่น แบบเรียน  แบบฝึกหัด  หุ่นจําลอง ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 46,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนซาก 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1138 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนซาก
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,821,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,821,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,784,000 บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับ     
โรงเรียนวัดวังนํ้าเขียว     จํานวน  500 คน 
200 วัน 20 บาท   2,000,000.00 บาท 
โรงเรียนบ้านคลองตัน      จํานวน   46 คน 
200 วัน 20 บาท      184,000.00  บาท 
โรงเรียนบ้านดอนซาก      จํานวน 150 คน 
200 วัน 20 บาท       600,000.00 บาท 
เป็นไปตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปจําประจําปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562       
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561    
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564)  หน้าที่ 108 ลําดับที่ 6   
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1และ2          

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลวังนํ้าเขียว จํานวน 37,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560    
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552     
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี   
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1        
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 322,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 322,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดยุงลาย ลดภัยร้ายไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกําจัดยุงลาย 
ลดภัยร้ายไข้เลือดออกโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่านํ้ายาฉีดพ่นยุง ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีกําจัดยุงลาย 
ค่านํ้ามันเบนซิล/ดีเซล ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ถ่านไฟฉาย 
หัวเทียนเกลียวสั้น ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
มาตรา 67 (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 95 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ทรายกําจัดลูกนํ้า สเปรย์กําจัดยุง  
ยาทากันยุง  ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 95
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าไซริงค์ ค่าเข็มฉีดวัคซีน 
ค่าสํารวจและขึ้นทะเบียน ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น สําลีปั้นก้อน 
แอลกอฮอล์ ถุงมือแพทย์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลําดับที่ 3
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์,  ที่ดิน     
สิ่งก่อสร้าง  หรือทรัพย์สินอื่นๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้     
ตามปกติ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นฝอยละออง  ฯลฯ      
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552      
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ค่าวัสดุ รวม 12,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้เป็นวัสดุโดยสภาพ  
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ 
หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ไดอะแกรม วาล์วนํ้ามัน 
โอริงคาบู ลูกยางหัวจ่ายนํ้ามัน โอริงถังนํ้ามัน ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24  มกราคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่  มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิมเช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า
ถุงเท้า หมวก ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24  มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 802,320 บาท

งบบุคลากร รวม 689,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 689,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 647,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้กับ พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับ พนักงานส่วนตําบล
กองสวัสดิการสังคมที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด        
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.       
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558      
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าเล่ม
ค่าธรรมเนียม ค่าล้างฟิล์มและอัดขยาย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวารสาร แผ่นพับ  ใบปลิว หรือค่า สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตําบลกองสวัสดิการสังคม    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทาง การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในวันสําคัญต่างๆ  เช่น 
วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จ
พระนางเจ้าอินทรศักดิศจี ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาทําอาหารมื้อกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ     
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94     
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์, ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่อง
ปรับอากาศ  ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ค่าวัสดุ รวม 38,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เป็นวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ตรายาง ดินสอ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24  มกราคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เป็นวัสดุโดยสภาพ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ สี พู่กัน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24  มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นวัสดุโดยสภาพ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์  ผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์  เมาส์  
แผ่นกรองแสง สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน
ข้อมูล แบบซีดีรอม ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24  มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 14,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 
ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24  มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 24 ลําดับที่ 31 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย 
จํานวน 1 ชุด 
(ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2561) 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24  มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 24 ลําดับที่ 30 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาทําอาหาร
มื้อกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด 
ที่ มท 0810.6/ว24  ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารมื้อกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,848,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,489,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,489,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,838,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้กับ พนักงานส่วนตําบลกองช่าง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ห้กับ พนักงานส่วนตําบลกองช่าง
ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 549,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,293,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองโครงการ
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรม
การกําหนดราคากลาง ค่าตอบแทนในการยืมตัวข้าราชการ
พนักงานส่วนราชการ ฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/
ว 156 ลว.19 กันยายน 2560
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0803.3/ว 1953 ลว. 24 กันยายน 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าเล่มหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าล้าง
ฟิลม์และอัดขยาย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ   
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการ
ที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่นๆ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 923,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เป็นวัสดุโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป เช่น  
กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ตรายาง ดินสอ ฯลฯ หรือที่มี
ลักษณะคงทนถาวร เช่น เครื่องตัดกระดาษ แผงปิดประกาศ 
แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นวัสดุโดยสภาพ เมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ หรือที่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น จานรับ
สัญญาณดาวเทียม เสารับสัญญาณ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  สี อิฐ หิน ทราย ไม้ อุปกรณ์
ประปาต่างๆ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร สิ้นเปลืองหมดไปหรือเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด จาระบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น คาล้างอัดรูป 
ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ 
ค่าวารสารทสี พู่กัน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ 
เมาส์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง 
เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ          
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559          
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561          
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561          
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

งบลงทุน รวม 66,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที จํานวน 66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 340 แรงม้า ช่วงบรรทุกไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร จํานวน 1 คัน  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
หน้าที่ 18 ลําดับที่ 8    

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินอื่นๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว
เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

งบลงทุน รวม 1,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตพร้อมราวกันตก ข้างอาคารสํานักงาน จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทลานคอนกรีต พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
950 ตารางเมตร หนา 10 เซนติเมตร พร้อมราวกันตก 
ข้างอาคารสํานักงาน อบต.วังนํ้าเขียว   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1    

งานสวนสาธารณะ รวม 505,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าเล่มหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โรงมหรสพ
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับใบปลิวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าล้าง
ฟิลม์และอัดขยาย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ   
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่
มีความจําเป็นต่อเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ได้แก่  
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร สิ้เปลืองหมดไปหรือเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด จาระบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในเวลาอันสั้น 
เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย 
วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,916,760 บาท
งบบุคลากร รวม 521,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 521,760 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 461,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 915,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 810,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิวหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าล้างฟิลม์และอัดขยาย ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการ
ที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ได้แก่  
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วันที่พิมพ์ : 9/11/2561  14:45:55 หน้า : 62/72



ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรสิ้นเปลืองหมดไป เช่นไม้กวาด ถังรองรับขยะ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร สิ้เปลืองหมดไปหรือเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด จาระบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น 
ซ่อมแซมโครงสร้างรถยนต์  รถบรรทุกขยะ ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท

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

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ/รัฐพิธี จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ/รัฐพิธี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ฯ  ค่าธงตราสัญลักษณ์ 
ค่าธงชาติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 62
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้าง
เหมาจัดทําอาหารมื้อกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 (7) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) ส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุด 
ที่ มท 0810.6/ว24  ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 64 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันลอยกระทง 
ประจําปี 2561 เช่น เงินรางวัน เงินค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
เป็นตามตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 2   
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,495,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ พนักงานจ้างกองช่าง
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 9/11/2561  14:45:55 หน้า : 66/72



งบดําเนินงาน รวม 1,015,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่) ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิวหรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ค่าล้างฟิลม์และอัดขยาย ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการ
ที่มีความจําเป็นต่อเนื่อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 910,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  สี  อิฐ  หิน ทราย  ไม้ 
อุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัดรูป 
ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ 
ค่าวารสารทสี พู่กัน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,551,570 บาท

งบกลาง รวม 12,551,570 บาท
งบกลาง รวม 12,551,570 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 206,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
อบต.วังนํ้าเขียว 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557 
เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง   
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพของผู้สูงอายุในตําบล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 96
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ความพิการของคนพิการในตําบล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 97
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ในตําบล       
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548       
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 97       
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ หรือ
กรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณตั้งจ่ายไว้
หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4/ว 667 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัยขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 
6 มิถุนายน 2559 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรางมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 
0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13 มกราคม 2558  เรื่อง การเตรียม
การป้องกันและแก่ไขปัญหาภัยหนาว  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง การ
เตรียมการรองรับสภานการณ์นํ้าท่วมในช่วงฤดูฝน
หนังสือกรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลือ
อุทกภัย ปี 2560 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2561 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งปี 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํ้าเขียว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังนํ้าเขียว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ของ องค์การบริหารจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจกิายน 2552 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2547  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0891.3/ว 199 ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน 2552  เรื่อง การ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 96  ลําดับที่ 1  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 117,570 บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยพิเศษ (ค่าทําศพ) ให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง อบต.วังนํ้าเขียว  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 258,000 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อช่วยเหลือแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1 % ของประมาณการรายรับ 
ไม่รวมเงินอุดหนุน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2548 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 
26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 117,570

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังนํา
เขียว

150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 206,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

258,000

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 1,227,060 350,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 108,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 1,838,300 647,520 946,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 117,570

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังนํา
เขียว

150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 206,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,500,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

258,000

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,318,400 2,318,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,851,480 3,860,940

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 101,500 317,500

เงินเดือนพนักงาน 4,894,400 8,326,820
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 50,000 920,000 10,000 210,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 2,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 5,000 40,000 10,000 62,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

10,000

โครงการกําจัดยุงลาย 
ลดภัยร้ายไข้เลือดออก 80,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ/รัฐ
พิธี

200,000

โครงการจัดตังจุด
ตรวจและบริการเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์
โครงการจัดประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

โครงการตังจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 455,280 455,280

เงินประจําตําแหน่ง 228,000 390,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 92,100 132,100

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 5,000 75,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 10,000 160,000 1,360,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 7,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 5,000 90,000 212,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

10,000

โครงการกําจัดยุงลาย 
ลดภัยร้ายไข้เลือดออก 80,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ/รัฐ
พิธี

200,000

โครงการจัดตังจุด
ตรวจและบริการเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

40,000 40,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

30,000 30,000

โครงการตังจุดตรวจ
และบริการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

40,000 40,000

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันเด็กจมนํา

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ

50,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่เด็กและเยาวชน 15,000

โครงการวันลอย
กระทง 50,000

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนต่อต้านยาเสพ
ติด
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 1,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มสตรี แม่
บ้าน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตัง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

463,800

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ 20,000

โครงการหนูน้อยรักษ์
โลก 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันเด็กจมนํา

30,000 30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ

50,000

โครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่เด็กและเยาวชน 15,000

โครงการวันลอย
กระทง 50,000

โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนต่อต้านยาเสพ
ติด

30,000 30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 1,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มสตรี แม่
บ้าน

20,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตัง 400,000 400,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

463,800

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

100,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ 20,000

โครงการหนูน้อยรักษ์
โลก 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมนอกสถาน
ที่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 950,000 10,000 30,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 30,000 89,100

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 970,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,448,800

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 900,000 50,000 10,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 3,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 5,000 105,000

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา 48,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 10,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 60,000 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมนอกสถาน
ที่

5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 230,000 1,410,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000 280,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 239,100

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 20,000 81,500 1,071,500

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 185,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,448,800

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 1,020,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 18,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 310,000 440,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

วัสดุการศึกษา 48,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 25,000 35,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 390,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 11,500 11,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 16,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เลื่่อน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน
เปิด
โต๊ะขาพับสแตนเลส 6 
ฟุต

โต๊ะพับแบบหน้าโฟเม
ก้าสีขาว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล
ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย

ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย

11,000

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

3,800

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องอัดอากาศขนาด 
300 ลิตร/นาที 66,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต์
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดประจํา
ที่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน
เลื่่อน 10,000 10,000

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน
เปิด 11,000 11,000

โต๊ะขาพับสแตนเลส 6 
ฟุต 6,700 6,700

โต๊ะพับแบบหน้าโฟเม
ก้าสีขาว 2,600 2,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 21,000

ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย

22,000 22,000

ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงานที่มีลิขสิทธิ
ถูกต้องตามกฎหมาย

44,000 55,000

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

7,600 7,600

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

15,200 19,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องอัดอากาศขนาด 
300 ลิตร/นาที 66,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดติดรถ
ยนต์

24,000 24,000

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดประจํา
ที่

28,000 28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 110,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครื่องเล่นดีวีดี 4,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 17,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเท
ลานคอนกรีตพร้อม
ราวกันตก ข้างอาคาร
สํานักงาน

1,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
ระดับอําเภอ

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลวังนําเขียว 37,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 2,784,000

รวม 12,551,570 1,495,000 50,000 220,000 8,430,360 867,320 322,000 6,997,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 60,000 60,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 184,370 294,370

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกนํา
อเนกประสงค์ 2,500,000 2,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครื่องเล่นดีวีดี 4,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 17,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างเท
ลานคอนกรีตพร้อม
ราวกันตก ข้างอาคาร
สํานักงาน

1,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
ระดับอําเภอ

10,000 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลวังนําเขียว 37,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 2,784,000

รวม 2,897,000 12,969,350 46,800,000
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