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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง 
อ าเภอ เหนือคลอง   จังหวัดกระบี่ 

              ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,621,453 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด     
              เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

                แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารท่ัวไป รวม 8,042,920 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,165,920 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 อัตราๆละ  20,400 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/
เดือน  จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
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   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  2 อัตราๆละ
880 บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จ านวน  12 เดือน เป็น
เงิน 21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
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   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,540,800 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน จ านวน
12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตราๆละ
9,180  บาท/เดือน จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน110,160  บาท   
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน  14  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน จ านวน 12  เดือน 
เป็นเงิน  1,209,600  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  7,200  บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็น
เงิน 86,400  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,940,400 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 7 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 4,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับ
ท่ี 6) พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้   
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเดือน
ละ  7,000  บาท  จ านวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท    
(2) หัวหน้าส านักปลัด  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และ
ท่ีแก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วน
ราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 237,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าของ
ลูกจ้างประจ า 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 165,400 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ  ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลง
วันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  

      

   เงินอื่นๆ จ านวน 84,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับกลาง ในอัตราเดือน
ละ  7,000  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท 
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และ
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลง
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง) 
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  งบด าเนินงาน รวม 2,755,150 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 575,150 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 351,350 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี 0808.2/ว 859 ลง
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิน่ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าป ี

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 132,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 81,800 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   

      



              วันที่พิมพ์ : 13/8/2563  15:33:14     หน้า :  10 / 110 

 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 
9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน 

   ค่าใช้สอย รวม 1,465,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดส่ิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)   
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือ
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ัง
ประปาฯ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 70,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรอืเล้ียงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
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โดยแยกเป็น 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจ านวน 5,000
บาท ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ1 %  ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย   
(2)  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ จ านวน 15,000 บาท  ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
ท้องถิน่ โดยยอดเงินท่ีต้ังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้
เท่าท่ีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงาน
การประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่ายข้อ (1) และ (2) 
ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/
ว 2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีการทางศาสนา
จ านวน 10,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐ
พิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรม
ต่าง  ตามนโยบายหรือค าส่ังของอ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจ
อ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
(4) ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ จ านวน 20,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินท่ีต้ัง
ประมาณการไว้ส าหรับรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดย
จ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานท่ี ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 2 หน้าท่ี 9) 

      

    การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ  อบต. จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของอบต.โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายประกาศ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ค้าจ้างท าวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ การจัดท าวี
ดีทัศน์ ซีดี หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ตามพะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของทางราชการ พ.ศ. 2540   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับท่ี  4 หน้า 169 ) 

      

    การฝึกอบรม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภา
ฯ สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
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อบต.  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  11 หน้า 170 ) 

    คชจ.ตามโครงการ"ท าความดี  เพื่อแม"่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ “ท าความดี เพื่อแม”่  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ
ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 6  หน้า 158 ) 
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    คชจ.ตามโครงการตามแนวพระราชด าริ  หลักเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามแนวพระราชด าริ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/
ว 1659 ลงวันท่ี  24 สิงหาคม  2553 เรื่อง การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  2  หน้า 104 ) 

      

    คชจ.ตามโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ
ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 8  หน้า 159 ) 
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คชจ.ตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและ
ความยากจนเชิงบูรณาการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  27  หน้า 115) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัล จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้
พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10  
พฤศจิกายน 2530  เรื่องการเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/36272  ลงวันท่ี 11
สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ี
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
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ฝึกอบรม อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 400,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยูง ตามท่ีกฎหมายก าหนดอีกท้ังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดสถานท่ี  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร
ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 
6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

      



              วันที่พิมพ์ : 13/8/2563  15:33:14     หน้า :  17 / 110 

 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1705  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  8  หน้า 169) 

    โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  8 หน้า109 ) 

      

    โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 25,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  คณะท างานต่างๆ เกี่ยวกับจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้น า
ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
และกิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ 
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ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันท่ี  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันท่ี15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  25 หน้า 114 ) 

    โครงการชุมชนรักการอ่าน จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการชุมชนรักการอ่าน โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      



              วันที่พิมพ์ : 13/8/2563  15:33:14     หน้า :  19 / 110 

 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 1 หน้า 5 ) 

    โครงการพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพระราชด าริและพระราช
เสาวนีย์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 1 หน้า 9 ) 

      

    โครงการร่วมใจพัฒนาต าบล รักษาส่ิงแวดล้อมถวายพ่อหลวง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการร่วมใจพัฒนาต าบล รักษา
ส่ิงแวดล้อมถวายพ่อหลวง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 14  หน้า 111 ) 

    โครงการวิจัยการส ารวจความพึงพอใจฯ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวิจัยการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ อบต.ห้วยยูง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 10  หน้า 170 ) 

      

    โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/
ว 164 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558 
5) หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
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ท่ี มท 0810.6/ว 1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 
6) หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี 
มท 0810.6/ว 1425 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 5  หน้า 158 ) 

    โครงการอบรมด้านวินัยและคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมด้านวินัยและ
คุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภา
ฯ สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
อบต.  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า 
หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  9 หน้า 110 ) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์
ต่างๆ ของอบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป ส่ิงพิมพ์ท่ีได้
จากการซื้อหรือจ้าง หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมาย
และอื่น ๆ ฯลฯ และส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น เก้าอี้พลาสติก เครื่องคิดเลข ตรายาง กุญแจ แผ่นป้ายช่ือ
ส านักงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พระบรมฉายา
ลักษณ์ พระพุทธรูป ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 
22 มีนาคม 2560 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน  เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ 
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เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดน
เซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทย ุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 25,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ า จานรอง น้ าจืด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 
22 มีนาคม 2560 
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
เช่น  ทราย ท่อระบายน้ า วัสดุ อุปกรณ์ประปา ท่อประปาสารเคมี ไม้
ต่าง ๆ สังกะสี กระเบ้ือง ตะป ูและอื่นๆ ท่ีเข้าประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 25,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ัน  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ยาง
รถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ า ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 
22 มีนาคม 2560 
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   วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 120,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ัน  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จารบ ีถ่าน ก๊าซฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันส้ัน  เช่น  กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์มสไลด์ เทป
บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด า ซึ่งได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน  เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc
, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ แรม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 

      

   วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ าสะอาดเพื่อบริโภค หรือรายจ่ายอื่นท่ีอยู่ใน
ประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหา
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียา
กร  ค่าลงทะเบียนหนังสือต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 75,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร)  ค่าโทรศัพท์ ค่ารักษาโดนเมน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสาร
อื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบลงทุน รวม 121,850 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,850 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    จัดซื้อเก้าอี้ท างาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน  จ านวน 3 ตัว 
- จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 4 หน้า 23) 

      

    จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1,350 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน พนักพิงตาข่าย  จ านวน 1 ตัว 
- จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 5 หน้า 23) 

      

    จัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวม จ านวน 14,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวม จ านวน 20 ตัว 
- จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ 2562 
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- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 6 หน้า 23) 

    จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 11,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน 2 ตัว 
- จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 7 หน้า 24) 

      

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
    จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับ
มุมมอง แบบท่ี 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป  
- โดยมีคุณลักษณ์พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) สามารถท าการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้ม
เงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และ การ
ย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า 
2) มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
3) มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second) 
4) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.15 LUX ส าหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.02 LUXส าหรับการแสดงภาพขาว
ด า (Black/White) 
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5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
6) สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหว
อัตโนมัต ิ(Motion Detection) ได้ 
7) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง 
8) ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
9) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
10) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
11) มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และ สามารถท างานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Etherne
t) ในช่องเดียวกันได้ 
12) ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ท่ีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
12) สามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย 
13) สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEE
E802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
14) มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ า
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
15) ต้อง
มี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Progra
mming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
16) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
17) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
18) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ี
มีคุณภาพ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 8 หน้า 24) 
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 23,000 บาท 

      

  

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
(3.1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
(3.2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
7) มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
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8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
9) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 3 หน้า 23) 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จ านวน 7,500 บาท 

      

  

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า  
10) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
13) มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
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14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 2 หน้า 23) 

    จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 1 หน้า 23) 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,418,940 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,024,940 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,024,940 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,272,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 4 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 12,840 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับ
ท่ี 6) พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
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การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และ
ท่ีแก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วน
ราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 256,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าของ
ลูกจ้างประจ า 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 442,100 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลง
วันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

      

  งบด าเนินงาน รวม 324,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 189,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังส่ือส่ังการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลง
วันท่ี 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ  
3)หนังสือกรม ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว1966 ลง
วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522  
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ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 

   ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี้  ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างท่ีได้รับอนญุาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  

    โครงการ  ภาษีคืนก าไร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการภาษีคืนก าไร โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  16  หน้า  171 ) 

      

    โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  14  หน้า  170 ) 
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  งบลงทุน รวม 70,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    จัดซื้อเก้าอี้ท างาน จ านวน 2,500 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน  จ านวน 1 ตัว 
- จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 12 หน้า 24) 

      

    จัดซื้อตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 18,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 4 ตู้ 
- จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 13 หน้า 25) 

      

    จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 16,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้ 
 - โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 14 หน้า 25) 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 23,000 บาท 

      

  

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
(3.1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
(3.2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
7) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มี
ช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
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8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
9) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 9 หน้า 24) 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จ านวน 7,500 บาท 

      

  

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า  
10) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
13) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
 แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
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14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 10 หน้า 24) 

    จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 2,500 บาท 

      

  

- เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 11 หน้า 24) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 280,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 280,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ. 2553 
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
และจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

      

   ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 9  หน้า 118 ) 

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 1  หน้า 5 ) 

      

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 25,000 บาท 

      

  

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็นค่า ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท. 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 
4) หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท. 0810.4./ว 1464 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/
ว 1123 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 2 หน้า 116) 

    โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยจ่ายเป็นค่า ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท. 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 
4) หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท. 0810.4./ว 1464 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/
ว 1123 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 1 หน้า 116) 

      

    โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ
ส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน 
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การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  6  หน้า 117 ) 

    โครงการสมานฉันท์เพื่อความสุขของคนในชาติ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสมานฉันท์เพื่อความสุขของคนใน
ชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 10 หน้า 118 ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า และส่ิงของท่ีมี 
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ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน  เช่น  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉนิ  สามเหล่ียมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร ยางชะลอ
ความเร็วรถ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3892 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร  
2)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 
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แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 3,777,700 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,686,100 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,686,100 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,637,200 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วน
ต าบล  โดยจ่ายให้กับ 
(1)  พนักงานส่วนต าบล                จ านวน      945,300      บาท  
(2)  พนักงานครูส่วนต าบล            จ านวน      691,900      บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989  ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560  
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และ
ท่ีแก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
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4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วน
ราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานครู ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0809.4/ว1326 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 802,900 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้าง  โดย
จ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก (ท่ัวไป) 4 อัตรา จ านวน 432,000 บาท   
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) 3 อัตรา จ านวน 370,900 บาท (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอุดหนุน 3 อัตราให้คนละ 9,400  บาท/
คน  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  338,400 บาท  และ อบต. สมทบ
อีกจ านวน 32,500  บาท) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ  ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลง
วันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 120,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  โดยจ่าย
ให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี ้
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก (ท่ัวไป) 4 อัตรา จ านวน 48,000 บาท  
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) 3 อัตรา จ านวน 72,000บาท  (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอุดหนุน 3 อัตราให้คนละ 2,000  บาท/
คน  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  72,000 บาท)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ  
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ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  งบด าเนินงาน รวม 458,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 132,600 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 96,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 26,600 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  ดังนี้ 
(1)  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน     21,800  บาท   
(2)  พนักงานครูส่วนต าบล  จ านวน   4,800  บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 
8)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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   ค่าใช้สอย รวม 266,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี้  ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วน
ราชการ เช่น งานวันเด็ก  งานปีใหม่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

    ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัล จ านวน 3,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้ ช่อ
ดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา ฯลฯ  
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- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลง
วันท่ี 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบ
ให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม ้
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0514/36272  ลง
วันท่ี  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้
บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม ้

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมติัให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

      

    โครงการตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามรอยพ่อ สานต่อความ
พอเพียงโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 6  หน้า 121 ) 

    โครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 17  หน้า 124) 

      

    โครงการรักการอ่าน(มุมหนงัสือและห้องสมุด) จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักการอ่าน (มุมหนังสือและ
ห้องสมุด) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 30  หน้า 126) 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์
ต่างๆ ของอบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 25,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของ
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ า จานรอง น้ าจืด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 

   วัสดุอื่น จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริโภค  เช่น  น้ าด่ืม  เครื่องปรุง
อาหาร  หรือรายจ่ายอื่นท่ีอยู่ในประเภทนี้  
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยูง 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหา
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
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  งบลงทุน รวม 633,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 23,000 บาท 

      

  

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
(3.1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
(3.2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
7) มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
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8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
9) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 18 หน้า 26) 

      
  

       

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จ านวน 7,500 บาท 

      

  

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า  
10) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
13) มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้ 
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สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 20 หน้า 26) 

    จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  

- เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 19 หน้า 26) 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 600,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างเสาธงและป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยูง 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างเสาธง และป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
อบต.ห้วยยูงก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี  2  หน้า 10) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยูง 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง ได้แก่ งานหลังคา งานฝ้า
เพดาน งานประตู งานไฟ งานทาสี งานสุขาภิบาลฯ รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีอบต.ห้วยยูงก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี  1  หน้า 10) 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,183,782 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 2,151,782 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,362,900 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการก้าวแรกสู่ความส าเร็จ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการก้าวแรกสู่ความส าเร็จ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวุฒิบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
ส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 15  หน้า 124) 

      

    โครงการเงินออมของหน ู จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเงินออมของหนูโดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 23  หน้า 125) 

    โครงการจิตกรน้อย จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจิตกรน้อย โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 44  หน้า 128) 

      

    โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครอง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 16  หน้า 124) 
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    โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าวุฒิบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนิน
โครงการ  ค่าท่ีพัก  ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 9 หน้า 122) 

      

    โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด และปิดโครงการ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าวุฒิบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินโครงการ  ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่ารื้อถอน เช่น  เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 60  หน้า 131) 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา) จ านวน 367,900 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา) ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงินอุดหนนุส าหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยูง โดยจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ดังรายการต่อไปนี้ 
1) ค่าจัดการเรียนการสอน 
- จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี 
- อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
2) ค่าหนังสือเรียน 
- จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
- อัตราคนละ 200 บาท/ป ี  
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
- อัตราคนละ 200 บาท/ป ี  
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
- อัตราคนละ 300 บาท/ป ี 
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
- อัตราคนละ 430 บาท/ป ี  
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฏาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยที ่16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
3) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  5  หน้า 121 ) 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จ านวน 637,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ยูง จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรามื้อละ
20 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน  
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110  
ลงวันท่ี 14 กรกฏาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
3) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
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4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 1 หน้า 120 )  

    
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยูง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง  
ครั้งท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 2  หน้า 6) 

      

    โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด และปิดโครงการ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวุฒิบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินโครงการ  ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการจัดงาน ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 57  หน้า 131)  

    โครงการหนูน้อยนกัวิทย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยนักวิทย์โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าป้าย
โครงการ ใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 74  หน้า 121) 

      

    โครงการหนูน้อยมารยาทงาม จ านวน 3,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยมารยาทงาม โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 45  หน้า 128) 
 
 
 

      



              วันที่พิมพ์ : 13/8/2563  15:33:14     หน้า :  69 / 110 

 
   ค่าวัสดุ รวม 788,882 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 788,882 บาท 

      

  

(1)  อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยูง เป็นเงิน 264,316 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยูง  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท และ อบต. ต้ังสมทบ
ให ้ในอัตราคนละ 0.45 บาท  
(2)  อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.  จ านวน  524,566  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ) จ านวน 3 แห่ง จ านวน 260 วัน ในอัตราคน
ละ 7.37 บาท และ อบต. ต้ังสมทบให้ ในอัตราคนละ 0.45 บาท  
- ตามหนังสือส่ังการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฏาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยที ่16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
3) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  13  หน้า 123)  
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  งบเงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,032,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

จ านวน 1,032,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  อัตรามื้อละ  20  บาทต่อ
คน จ านวน 200 วัน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันท่ี 24  มิถุนายน 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลง
วัยที ่16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
5) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน ารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับท่ี  54  หน้า 130) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 444,800 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 274,800 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 220,800 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,800 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี (เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการฯ) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้  ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนว
ทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เพิ่มเติม 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าทรายอะเบทค่า
น้ ายาพ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ าและยุงลาย ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและ
น้ ามันผสมน้ ายาพ่นหมอกควัน  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการ
จัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  27 หน้า 136) 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  29 หน้า 136) 

    โครงการชุมชนสะอาดปลอดขยะมีพิษ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการชุมชนสะอาดปลอดขยะ
มีพิษ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการ
จัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี  1 หน้า 7) 

      

    โครงการตลาดชุมชนต าบลห้วยยูง จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตลาดชุมชนต าบลห้วยยูง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี  2 หน้า 7) 

    โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซื้อวัคซีน  ไซริงค์
พลาสติก พร้อมเข็ม  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120  
ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
2) หนังสือกรมด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 940 เรื่อง ขอความร่วมมือ
เร่งรัดการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีเส่ียง  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0994 ลง
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  28 หน้า 136)  

      

   ค่าวัสดุ รวม 54,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 54,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันส้ัน  เช่น ทรายอะเบท วัคซีน  อุปกรณ์ในการฉีดส าลี
และผ่าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายา
ต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ
ฯลฯ      
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- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ว 0120  
ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท
0810.5/1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในการด าเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ
ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  
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ลงวันท่ี 24  มิถุนายน 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันท่ี 3 เมษายน 2560     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  23  หน้า 135) 

   เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 160,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จัดสรรให้หมู่บ้านท้ัง 8 หมู่บ้าน แห่งละ
20,000 บาท เพื่อขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ
ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 109 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม   
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ท่ัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 21 หน้าท่ี 135) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 254,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 204,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 144,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
จ านวน 2 คน เพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
2) หนังสือจังหวัดกระบี่ ท่ี กบ 0023.3/ว 3896 ลงวันท่ี 
4 สิงหาคม 2563 เรื่องโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

      

   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    การแก้ไขปัญหาความยากจน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การ
ซ่อมแซมหรือก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย การแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินหรือการ
จ้างนักเรียน นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 2 หน้า 137)  

      

    การสงเคราะห์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้ด้อยโอกาส เช่น การซื้อวัสดุ
ส่ิงของเครื่องอุปโภค บริโภค และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันท่ี 7 มีนาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 757 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 8 หน้า 138)  

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการ
จัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 1 หน้า 137) 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนต าบลห้วยยูง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
เยาวชนต าบลห้วยยูง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ี  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ 
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ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการ
จัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 1 หน้า 105) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 
   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์       
    อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนต าบลห้วยยูง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนต าบลห้วย
ยูง ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการพัฒนาส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว รวมทั้งกลุ่มสตรีภายในต าบลห้วยยูง และชุมชนต าบลห้วย
ยูง อันจะเกิดประโยชน์แก่สมาชิกกลุ่ม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันท่ี 24  มิถุนายน 2559  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันท่ี 3 เมษายน 2560   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี 10 หน้า 138) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,600,490 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,094,590 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,094,590 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 895,320 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุงเงนิเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลง
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 12,840 บาท 

      

  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับ
ท่ี 6) พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
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การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และ
ท่ีแก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วน
ราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,049,430 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้าง  โดย
จ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  540,000  บาท   
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 509,430 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลง
วันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 95,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  โดยจ่าย
ให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี ้
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(1) พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน 60,000 บาท  
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 35,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

  งบด าเนินงาน รวม 498,400 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 98,400 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ได้แก่ คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดหาพัสดุ และผู้ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบของทาง
ราชการ 
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังส่ือส่ังการ  ดังนี้ 
1) กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 3652  ลง
วันท่ี  17  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  การเบิกค่าตอบแทน
คณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลง
วันท่ี 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ  
4)หนังสือกรม ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว1966 ลง
วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมติัให้ปฏิบัติหน้าท่ี
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 8,400 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 

   ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่างๆ ดังนี้  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดต้ังไฟฟ้า ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ี
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุมฝึกอบรม
อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
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- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์
ต่างๆ ของอบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

  งบลงทุน รวม 7,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จ านวน 7,500 บาท 

      

  

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
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3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
9) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า  
10) สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
13) มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 17 หน้า 26) 
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 งานไฟฟ้าถนน รวม 2,312,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ี
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน  เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
วิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟ
วิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จาน
รับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 

      

  งบลงทุน รวม 2,262,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,262,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาจ้วน หมู่ท่ี 3 จ านวน 483,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
ตาจ้วน หมู่ท่ี 3 มีปริมาณงาน (ช่วงท่ี 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร และ (ช่วงท่ี 2) ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินยืมบริเวณก่อสร้าง
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร 
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(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีอบต.ห้วยยูงก าหนด) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 ล าดับ
ท่ี 4 หน้า  2 ) 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาจิตร (ช่วงท่ี 2)  
หมู่ท่ี 2 

จ านวน 303,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
ตาจิตร (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 2 โดยก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีอบต.ห้วยยูงก าหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 2 หน้า  2 ) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยคุย (ช่วงท่ี 3)  
หมู่ท่ี 1 

จ านวน 497,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
ห้วยคุย (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 1 โดยก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีอบต.ห้วยยูงก าหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 1 หน้า  2 ) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ าแดง หมู่ท่ี 8 จ านวน 497,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
น้ าแดง หมู่ท่ี 8 โดยก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.30 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีอบต.ห้วย
ยูงก าหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 6 หน้า 3) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวียงทอง (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 7 จ านวน 482,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเวียง
ทอง (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 7 โดยก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ห้วยยูงก าหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 5 หน้า  2 ) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 369,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 345,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    การส่งเสริมอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพของประชาชนและกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิง
ท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  9  หน้า 106 ) 

      

    การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการตรวจหาสารเสพติด ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดรักษา  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/
ว 1102 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการ
ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 2378 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  9  หน้า 141 ) 

    คชจ.ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพติด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ
ส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/
ว 1102 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการ
ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 2378 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  7  หน้า 141 ) 

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ าบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จ านวน  25 
คนๆละ 1,000 บาท 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการบ าบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด ในต าบล จ านวน 25 คนๆละ 1,000 บาท โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตรวจหาสารเสพติด ค่ายา ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
ว่าง ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/
ว 1102 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการ
ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 2378 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  10  หน้า 142 ) 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
อบอุ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
โครงการ   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการ  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
 

      



              วันที่พิมพ์ : 13/8/2563  15:33:14     หน้า :  92 / 110 

 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  15  หน้า 143 ) 

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การละเมิดสิทธิ
และกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการให้ความรู้การคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิ การละเมิดสิทธิและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสตรีและ
ครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ
ส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  17  หน้า 144 ) 

      

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(ภัยท่ีเกิดใน
ต าบล) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย (ภัยท่ีเกิดในต าบล) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้า 
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อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  1  หน้า 140 ) 

    
ค่าใช้จ่ายส าหรับชุดลาดตระเวนและจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพติดประจ า
ต าบล 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับชุดลาดตระเวนและจุดตรวจเฝ้าระวัง
ยาเสพติดประจ าต าบล  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/
ว 1102 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการ
ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 2378 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  11  หน้า 142 ) 

      

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย 
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เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการ
จัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/
ว 1102 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการ
ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 2378 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  12  หน้า 142 ) 

    โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยแก่ประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะมูลฝอยแก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ
ส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  4 หน้า 160 ) 

    อบรมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จ านวน 70,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ
ส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  18 หน้า 144 ) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอเหนือคลอง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอเหนือคลองในการใช้จ่ายตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอ
เหนือคลอง (โครงการจัดชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในระดับต าบล อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันท่ี 24  มิถุนายน 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันท่ี 3 เมษายน 2560   
4) หนังสืออ าเภอเหนือคลอง ท่ี กบ 0818/ว 600 ลง
วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  20 หน้า 144 ) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์
ประจ าป ี2564  ในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเหนือ
คลองเกมส์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์กีฬาค่าตอบแทน 
ค่าจัดท าป้าย  ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 5  หน้า 145 ) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล  อบจ.กระบี่คัพ จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ  ในการ
จัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน ค่าจัดท าป้าย
ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 6  หน้า 146 )   

  งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนโรงเรียนในต าบลห้วยยูง จ านวน 110,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในต าบลห้วยยูง เพื่อใช้ในโครงการ
แข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันท่ี 24  มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันท่ี 3 เมษายน 2560   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  17  หน้า 148) 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 74,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และประเพณีท้องถิ่น โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  ธงตราสัญลักษณ์  ภาพพระบรมยา
ลักษณ์  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่า
สถานท่ีจัดงาน ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 16  หน้า 148 ) 

      

    โครงการถวายเทียนท าบุญวันเข้าพรรษา จ านวน 25,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการถวายเทียนท าบุญ
วันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าเช่า
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 13  หน้า 147 ) 

    โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าเช่า
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 15  หน้า 148 ) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท 
   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์       
    อุดหนุนหมู่บ้าน จ านวน 24,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน แห่ง
ละ 3,000 บาท เพื่อใช้ในการตกแต่งจาดในเทศกาลเดือนสิบ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันท่ี 24  มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันท่ี 3 เมษายน 2560  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  21  หน้า 149) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 254,635 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน  เช่น  ทราย ท่อระบายน้ า วัสดุ อุปกรณ์ประปา ท่อ
ประปา สารเคมี ไม้ต่าง ๆ สังกะสี กระเบ้ือง ตะป ูและอื่นๆ ท่ีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 

      

  งบลงทุน รวม 204,635 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 204,635 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       
    เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จ านวน 204,635 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค
(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ค านวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง 
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แผนงานการเกษตร 

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
    โครงการ"ท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นท่ีสีเขียว" จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ ์รักษ์พื้นท่ีสีเขียว” โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 7  หน้า 159 ) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
เช่น ปุ๋ย พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
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แผนงานการพาณิชย ์

 งานกิจการประปา รวม 3,753,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,100,000 บาท 
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,100,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับกิจการประปาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหา
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

      

  งบลงทุน รวม 2,653,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบซับเมอร์สซิเบ้ิลปั๊ม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบซับเมอร์สซิเบ้ิล
ปั๊ม จ านวน 4 เครื่อง โดยมีขนาด 1.5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 
- จัดหาท่ัวไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี  26  หน้า 190 ) 
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   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,553,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ท่ี 6 

จ านวน 851,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ ขนาด
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร จ านวน 1 แห่ง หมู่ท่ี 6 รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีอบต.ห้วยยูงก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งท่ี 1/2563 ล าดับ
ท่ี 2 หน้า 2 ) 

      

    
โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ท่ี 4 

จ านวน 851,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ ขนาด
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร จ านวน 1 แห่ง หมู่ท่ี 4 รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีอบต.ห้วยยูงก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 1 หน้า 4 ) 

      

    
โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ท่ี 5 

จ านวน 851,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ ขนาด
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร จ านวน 1 แห่ง หมู่ท่ี 5 รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีอบต.ห้วยยูงก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้ง
ท่ี 1/2563 ล าดับท่ี 2 หน้า 4 ) 
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แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 12,536,186 บาท 
  งบกลาง รวม 12,536,186 บาท 
   งบกลาง รวม 12,536,186 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 130,703 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง ในอัตราร้อยละ  5 ของ
ค่าจ้าง จ านวน 108,558 บาท และพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูงจ านวน 22,145 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือส่ังการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0809.5/ว 9  ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนกังานจ้าง  
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/
ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3)  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
2598 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 43,568 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในการน าส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณท้ังปี (ม.ค.-ธ.ค.) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ี
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการท างาน
ให้แก่นายจ้าง (องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง) 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 

   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 8,682,400 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลง
วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว 1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  5  หน้า  137) 

      

   เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 2,346,800 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ 
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ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2548 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว 1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  6  หน้า  137) 

   เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และข้อ 17   
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว684 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว 1994 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ล าดับท่ี  7  หน้า  137) 
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   ส ารองจ่าย จ านวน 800,000 บาท 

      

  

- เพื่อส ารองจ่าย เป็นรายจ่ายท่ีต้ังไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมี 
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่า
ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า 
และหมอกควัน และโรคติดต่อ และในการช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215  
ลงวันท่ี  6  มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684  
ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 2,500 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยว 
กับการจราจร ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
สัญญาญไฟจราจร สามเหล่ียมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่
น้ า เสาล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดท้องถิ่นตาม
มาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3892  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร 

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลห้วยยูง จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลห้วยยูง 
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4295 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0891.4/ว 2502  
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 1 หน้า 155 ) 

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 170,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับต าบล  ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่รวมเงนิอุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท 
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/
ว 2199 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 0808.2/ว 3616  
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/
ว 1202 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557  เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการ
เงินอุดหนุนท่ัวไป : ส าหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการ
สนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
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และรายการรายจ่ายท่ีเป็นภาระผูกพัน(การสบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับท่ี 2 หน้า 155) 

   เงินช่วยพิเศษ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูงถึงแก่ความตายในระหว่างรับ
ราชการ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังส่ังการ ดังนี ้
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินป ีบ าเหน็จ บ านาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 90 ลง
วันท่ี 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณี
ข้าราชการการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ านาญลูกจ้างและ
พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 

      

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 235,215 บาท 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)  โดยค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณรายจ่าย
ท่ัวไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้   เงินท่ีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม
2560 เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 30 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  2560  

      

 


