
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยยูง

อําเภอ เหนือคลอง   จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,600,128 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,923,705 บาท

งบบุคลากร รวม 4,851,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน12 เดือนเป็น
เงิน 244,800 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2  อัตราๆละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท  และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1
 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 21,000
  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  134,640  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  13  อัตราๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 1,123,200  บาท  เงินคาตอบ
แทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  7,200
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 86,400  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,712,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,058,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และที่แกไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553
 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 242,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําของลูกจางประจํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 158,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) 
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เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลระดับกลาง ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบ
แทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
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งบดําเนินงาน รวม 2,923,175 บาท
ค่าตอบแทน รวม 559,175 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 335,375 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 81,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,645,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คา
ติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  10,000
  บาท  ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1 %  ของรายไดจริงของปีงบ
ประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจาย
ขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและ
ใหใชหลักฐานการจายเงินตามรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการ
เบิกจายเงินโดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  จํานวน  20,000  บาท  ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวม
อยูในคารับรอง  ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อ
จํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จาย  โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจาย  
ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว
 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
(4) คาใชจายในการรับเสด็จฯ จํานวน 20,000 บาท
- คาใชจายดังกลาวสามารถถัวจายไดทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณ
การไวสําหรับรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ  อบต. จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของอบต
.โดยจายเป็น คาป้ายประกาศ คาวัสดุ อุปกรณ สื่อประชาสัมพันธ เชน คาจาง
ทําวารสาร แผนพับ โปสเตอร การจัดทําวีดีทัศน ซีดี หรือสิ่งพิมพตาง ๆ เป็น
ตน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามพะราชบัญญัติขอมูลขาวสาวของทางราชการ พ.ศ. 2540  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  4 หนา 169 )

การฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพของคณะผูบริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบ
ต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางอบต.  โดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  11 หนา 170 )
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คชจ.ตามโครงการ"ทําความดี  เพื่อแม" จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการ “ทําความดี เพื่อแม”  โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 6  หนา 158 )
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คชจ.ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ  หลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการตามแนวพระราชดําริ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คา
ป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659
 ลงวันที่  24 สิงหาคม  2553 เรื่อง การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หนา 104 )
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คชจ.ตามโครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน โดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 8  หนา 159 )
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คชจ.ตามโครงการศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพของคณะผูบริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบ
ต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางอบต. และผูนําชุมชน โดย
จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การศึกษาดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาป้ายโครงการ คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการศึกษาดูงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  9 หนา 169 )

คชจ.ตามโครงการสนับสนุนการแกไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนการแกไขปัญหาสังคมและความยาก
จนเชิงบูรณาการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวยสงเคราะหครอบครัวผูมีราย
ไดนอยและผูไรที่พึ่ง  พ.ศ. 2552 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  27  หนา 115) 
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คาใชจายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล กระเชาดอกไม ชอดอกไม พวง
มาลัย พวงมาลา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คา
พวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตาง ๆ คาพวง
มาลา และพานประดับพุมดอกไม

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยูง ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและ
หนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและ
หรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คา
ป้ายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมารเพื่อเป็น
คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8  หนา 169) 

วันที่พิมพ : 2/10/2562  14:16:49 หนา : 21/114



โครงการขาราชการไทยไรทุจริต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการขาราชการไทยไรทุจริตของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหวยยูง  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8 หนา109 )
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โครงการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  ประชุมคณะ
กรรมการ  คณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคม แผน
ชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาทองถิ่น
และกิจกรรม  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29
  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที1่5
  พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  25 หนา 114 )
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โครงการรวมใจพัฒนาตําบล รักษาสิ่งแวดลอมถวายพอหลวง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรวมใจพัฒนาตําบล รักษาสิ่งแวด
ลอมถวายพอหลวง โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คา
ป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 14  หนา 111 )

โครงการวิจัยการสํารวจความพึงพอใจฯ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวิจัยการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ อบต.หวยยูง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 10  หนา 170 )
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาวัสดุตาง ๆ คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164
 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
5) หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
6) หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 5  หนา 158 )
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โครงการอบรมดานวินัยและคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรมดานวินัยและคุณธรรม
จริยธรรมของคณะผูบริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบ
ต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางอบต.  โดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  9 หนา 110 )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสิน และครุภัณฑตางๆ ของ
อบต. เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 504,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 169,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด คลิป สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อหรือจาง หนังสือคูมือการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมายและอื่น ๆ ฯลฯ และ
สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือ
เมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลข ตรา
ยาง กุญแจ แผนป้ายชื่อสํานักงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ พระ
บรมฉายาลักษณ พระพุทธรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง น้ําจืด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู ฟิลมกรองแสง หมอน้ํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี ถาน กาซฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชน  กระดาษเขียน โปสเตอร พูกัน และสี ฟิลมสไลด เทปบันทึกเสียง
หรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ซึ่งไดจากการลาง อัดขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง เมนบอรด เมาส แรม โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําสะอาดเพื่อบริโภค หรือรายจายอื่นที่อยูในประเภทนี้
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแกไขปัญหาคาสาธารณูปโภค
คางชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คาลง
ทะเบียนหนังสือตาง ๆ  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทร
สาร)  คาโทรศัพท คารักษาโดนเมน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร
เน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหได
ใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบลงทุน รวม 148,550 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 148,550 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน 1 ตัว
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 15 หนา 189)

จัดซื้อเกาอี้เหล็กบุนวม จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้เหล็กบุนวม จํานวน 20 ตัว
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 11 หนา 188)
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จัดซื้อชั้นไม 3 ชอง จํานวน 1,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นไม 3 ชอง จํานวน 2 ตัว
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 13 หนา 188)

จัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น 40 ชอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น 40 ชอง จํานวน 2 ตัว
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 188)

จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดรับแขก  จํานวน 1 ชุด
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 33 หนา 191)

จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 13,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 12 หนา 188)
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จัดซื้อโตะกลม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะกลม (โตะพับจีน) หนาพลาสติก ขา
แยก  จํานวน 10 ตัว
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 57 หนา 193)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร จํานวน 32,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณเฉพาะสังเขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 2561 ดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอรและวิดีโอ
2) ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 58 หนา 193)

จัดซื้อจอรับภาพ จํานวน 4,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาดเสนทแยงมุม 100 นิ้ว
จํานวน 1 จอ
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 59 หนา 193)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย 
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
8) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
9) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  60  หนา 193 )

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 187)
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จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 1,400 บาท

- เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
1)สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
2)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
3)สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
4)สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  1.8 Volts ไดเป็นอยางนอย   
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนา 187)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,348,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,012,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,012,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,276,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และที่แกไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553
 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

วันที่พิมพ : 2/10/2562  14:16:49 หนา : 37/114



คาจางลูกจางประจํา จํานวน 256,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําของลูกจางประจํา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 424,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 328,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
3)หนังสือกรม ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ
. 2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียมตางๆ  คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการ  ภาษีคืนกําไร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการภาษีคืนกําไร โดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับคาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  16  หนา  171 )

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ  คาป้ายโครงการ และคา
ใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  14  หนา  170 )
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งบลงทุน รวม 6,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน 1 ตัว
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 22 หนา 189)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
1) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
4) มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 10 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
5) มีชองเชื่อมตอ (Intetface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
6) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
7) สามารถใชไดกับ A4, Lettet, และ Custom
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่      หนา      )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน
- ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล
เรือน พ.ศ. 2553
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใช
จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใชจายในการจัดทําโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย โดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 9  หนา 118 )

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม โดยจายเป็นคา คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท. 0804.5/ว
 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
4) หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.4./ว
 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หนา 116)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานตโดยจายเป็นคา คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท. 0804.5/ว
 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
4) หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.4./ว
 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หนา 116)
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  6  หนา 117 ) 
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โครงการสมานฉันทเพื่อความสุขของคนในชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใชจายในการจัดทําโครงการสมานฉันทเพื่อความสุขของคนในชาติ โดย
จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 10 หนา 118 )
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานหรือเมื่อนําไป
ใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา และสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  เชน  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  สาม
เหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัดการจราจร 
2)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,108,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,610,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,610,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,582,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล  โดยจายใหกับ
(1)  พนักงานสวนตําบล                จํานวน      919,860      บาท 
(2)  พนักงานครูสวนตําบล            จํานวน      662,640      บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2560 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875
 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และที่แกไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553
 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ใหแกพนักงานครู ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4
/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875
 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

วันที่พิมพ : 2/10/2562  14:16:49 หนา : 51/114



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 824,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจาง  และเงินปรับปรุงคาจางของพนักงานจาง  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) 4 อัตรา จํานวน 432,000
 บาท  
(2) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 3
 อัตรา จํานวน 392,400 บาท (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอุดหนุน 2
 อัตราใหคนละ 9,400  บาท/คน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  225,600
 บาท  และ อบต. สมทบอีกจํานวน 36,000  บาท)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875
 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) 4 อัตรา จํานวน 48,000
 บาท 
(2) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 3
 อัตรา จํานวน 72,000บาท  (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอุดหนุน 2
 อัตราใหคนละ 2,000  บาท/คน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  48,000
 บาท) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) 
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875
 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
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งบดําเนินงาน รวม 377,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 131,800 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
สวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  ดังนี้
(1)  พนักงานสวนตําบล  จํานวน     21,000  บาท  
(2)  พนักงานครูสวนตําบล  จํานวน   4,800  บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875
 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
8)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 196,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียมตางๆ  คาใชจายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมตางๆของสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสวนราชการ เชน งาน
วันเด็ก  งานปีใหม ฯลฯ 
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คาใชจายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัล จํานวน 3,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล กระเชาดอกไม ชอดอกไม พวง
มาลัย พวงมาลา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คา
พวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตาง ๆ คาพวง
มาลา และพานประดับพุมดอกไม

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล และพนักงาน
จาง ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการตามรอยพอ สานตอความพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการตามรอยพอ สานตอความพอเพียง
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 6  หนา 121 )

โครงการเยี่ยมบานประสานสัมพันธ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเยี่ยมบานประสานสัมพันธโดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 17  หนา 124) 
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โครงการรักการอาน(มุมหนังสือและหองสมุด) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการรักการอาน (มุมหนังสือและหอง
สมุด) โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 30  หนา 126) 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง น้ําจืด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
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วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบริโภค  เชน  น้ําดื่ม  เครื่องปรุงอาหาร  หรือ
รายจายอื่นที่อยูในประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หวยยูง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแกไขปัญหาคาสาธารณูปโภค
คางชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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งบลงทุน รวม 120,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 2,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  40  หนา 192 )

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อชุดกลองวงจรปิด จํานวน 115,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดกลองวงจรปิด จํานวน 2 ชุด กลองวงจรปิด 17 ตัว
พรอมติดตั้ง
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  51  หนา 192 )

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  38  หนา 191 )
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,025,511 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,013,511 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,251,060 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกาวแรกสูความสําเร็จ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการกาวแรกสูความสําเร็จ โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิด และปิด
โครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาวุฒิบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการดําเนินโครงการ  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 15  หนา 124)

โครงการเงินออมของหนู จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเงินออมของหนูโดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 23  หนา 125)
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โครงการจิตกรนอย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการจิตกรนอย โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 44  หนา 128)

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู
ปกครอง โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 16  หนา 124)
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โครงการเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพ
ติด โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายใน
พิธีเปิด และปิดโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาวุฒิบัตร  คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการดําเนินโครงการ  คาที่พัก  คาอาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คายานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร   คาป้ายโครงการ  คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 9 หนา 122) 
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิด และปิด
โครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาวุฒิบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการดําเนินโครงการ  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้ง
และคารื้อถอน เชน  เครื่องเสียง เตนท เวที  คาของรางวัล คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการ
จัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 60  หนา 131) 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) จํานวน 207,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหวย
ยูง  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เป็นคา
จัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  3  หนา 120)

วันที่พิมพ : 2/10/2562  14:16:49 หนา : 66/114



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการศึกษา) จํานวน 137,860 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการศึกษา) ไดแก คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยูง โดยจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ดังรายการตอไปนี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  5  หนา 121 )
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 597,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
อาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหวยยูง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 1 หนา 120 ) 
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โครงการสายใยรักจากแมสูลูก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสายใยรักจากแมสูลูก โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิด และปิด
โครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาวุฒิบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการดําเนินโครงการ  คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 57  หนา 131) 

โครงการหนูนอยนักวิทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการหนูนอยนักวิทยโดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาป้ายโครงการ  ชจายอื่นที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 74  หนา 121)
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โครงการหนูนอยมารยาทงาม จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการหนูนอยมารยาทงาม โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 45  หนา 128)
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ค่าวัสดุ รวม 762,451 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 762,451 บาท

(1)  อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยูง เป็นเงิน 248,051 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหวย
ยูง  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน ในอัตรา
คนละ 7.37 บาท และ อบต. ตั้งสมทบให ในอัตราคนละ 0.45 บาท 

(2)  อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  514,400  บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 3 แหง จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37
 บาท และ อบต. ตั้งสมทบให ในอัตราคนละ 0.45 บาท 
- ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  13  หนา 123) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,012,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,012,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 1,012,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)  อัตรามื้อละ  20  บาทตอคน จํานวน 200 วัน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใชจายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่  54  หนา 130)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 324,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 154,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี (เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการฯ) คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ  คาจางเหมาบริการ หรือคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรค
พิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เพิ่มเติม
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดตอ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ติดตอ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ  คาทรายอะเบท  คาน้ํายาพนหมอกควันกําจัดลูกน้ําและยุง
ลาย คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันผสมน้ํายาพนหมอกควัน  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  27 หนา 136)

คาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาป้าย
ประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  29 หนา 136)
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โครงการรณรงคฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัข
บา  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่    คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ  คาจัดซื้อวัคซีน  ไซริงคพลาสติก  พรอมเข็ม  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 
2) หนังสือกรมดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 940 เรื่อง ขอความรวมมือเรงรัด
การกําจัดโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่เสี่ยง 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที่ 24
 กุมภาพันธ 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  28 หนา 136) 
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ค่าวัสดุ รวม 54,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชน ทรายอะเบท  วัคซีน  อุปกรณในการฉีด สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง ลูก
ยาง หลอดแกว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรค
พิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในการดําเนินโครงการ
รณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE จังหวัด
กระบี่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560    
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  23  หนา 135)

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข จัดสรรใหหมูบานทั้ง 8 หมูบาน แหงละ 20,000
 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขเพิ่มเติม  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 21 หนาที่ 135)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การแกไขปัญหาความยากจน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาความยากจน เชน การซอมแซม
หรือกอสรางที่อยูอาศัย การแกไขปัญหาที่ดินทํากินหรือการจางนักเรียน นัก
ศึกษาทํางานในชวงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ การแกปัญหาหนี้นอก
ระบบ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 2 หนา 137) 
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การสงเคราะห จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส ผูไรความสามารถ ผูดอยโอกาส เชน การซื้อวัสดุสิ่งของเครื่อง
อุปโภค บริโภค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2560 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลง
วันที่ 7 เมษายน 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 8 หนา 138) 

คาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ โดย
จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557   
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 1 หนา 137) 
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คาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพใหกับเยาวชนตําบลหวยยูง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพใหกับเยาวชน
ตําบลหวยยูง โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557   
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 1 หนา 105) 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวและชุมชนตําบลหวยยูง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวและชุมชนตําบลหวยยูง คาใช
จายในการจัดกิจกรรมและการพัฒนาสงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัว รวมทั้ง
กลุมสตรีภายในตําบลหวยยูง และชุมชนตําบลหวยยูง อันจะเกิดประโยชนแก
สมาชิกกลุม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่ 10 หนา 138) 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,652,920 บาท

งบบุคลากร รวม 2,108,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,108,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 859,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11
) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และที่แกไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553
 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,085,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจาง  และเงินปรับปรุงคาจางของพนักงานจาง  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  600,000  บาท  
(2) พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 485,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  โดยจายใหกับ
พนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 60,000 บาท 
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 50,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 544,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ ไดแก คณะกรรมการดําเนินการจัด
หาพัสดุ และผูปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบของทางราชการ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 3652  ลงวันที่  17
  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  การเบิกคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อ
หรือการจาง  คณะกรรมการตรวจการจาง  และผูควบคุมงานกอสรางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
4)หนังสือกรม ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ
. 2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสิน และครุภัณฑตางๆ ของ
อบต. เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,554,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560

งบลงทุน รวม 1,484,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,484,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองราโพธิ์ หมูที่ 7 จํานวน 492,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองรา
โพธิ์ หมูที่ 7 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หวยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 42 หนา  84 )
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาอ่ํา (ชวงที่ 2) หมูที่ 6 จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตา
อ่ํา (ชวงที่ 2) หมูที่ 6 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หวยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่  30 หนา 82 )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอเสียด หมูที่ 4 (จุดเริ่มตนที่ปลาย
ทาง)

จํานวน 496,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอเสียด หมู
ที่ 4 (จุดเริ่มตนที่ปลายทาง)  ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 160
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หวยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่  71 หนา 91 )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 319,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การสงเสริมอาชีพของประชาชนและกลุมอาชีพตางๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมอาชีพของประชาชนและกลุมอาชีพ
ตาง ๆ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจาย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  9  หนา 106 )
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การสนับสนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยา
เสพติด โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการ คาวัสดุอุปกรณในการตรวจหาสาร
เสพติด คาใชจายในการบําบัดรักษา  เครื่องเขียน  และอุปกรณ   คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสาร คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นตอการดําเนินการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1102
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเรงรัดดานการปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  9  หนา 141 )
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คชจ.ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ ตอตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธตอตาน
ยาเสพติด  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1102
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเรงรัดดานการปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  7  หนา 141 )
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คาใชจายตามโครงการบําบัดรักษา ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด จํานวน  25 คนๆละ 
1,000 บาท

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการบําบัดรักษา ผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติด ในตําบล จํานวน 25 คนๆละ 1,000 บาท โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ
คาตรวจหาสารเสพติด คายา คาวัสดุ คาอาหารวาง คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1102
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเรงรัดดานการปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  10  หนา 142 )

คาใชจายตามโครงการสายใยรักแหงครอบครัวอบอุน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสายใยรักแหงครอบครัว
อบอุน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
โครงการ   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในโครงการ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  15  หนา 143 )
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คาใชจายตามโครงการใหความรูการคุมครองพิทักษสิทธิ การละเมิดสิทธิและ
กฏหมายที่เกี่ยวของกับสตรีและครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการใหความรูการคุมครองพิทักษ
สิทธิ การละเมิดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสตรีและครอบครัว โดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตรคา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  17  หนา 144 )
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คาใชจายตามโครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(ภัยที่เกิดในตําบล) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย (ภัยที่เกิดในตําบล) โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือสําหรับผูเขาอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หนา 140 ) 

คาใชจายสําหรับชุดลาดตระเวนและจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพติดประจําตําบล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับชุดลาดตระเวนและจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพติด
ประจําตําบล  และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1102
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเรงรัดดานการปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  11  หนา 142 )
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1102
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเรงรัดดานการปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  12  หนา 142 )
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โครงการอบรมใหความรูการคัดแยกขยะมูลฝอยแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมใหความรูการคัดแยกขยะ
มูลฝอยแกประชาชน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  4 หนา 160 )
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อบรมการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ โดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม   คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  18 หนา 144 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่วาการอําเภอเหนือคลอง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอเหนือคลองในการใชจายตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด อําเภอเหนือ
คลอง (โครงการจัดชุดปฏิบัติการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในระดับ
ตําบล อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560  
4) หนังสืออําเภอเหนือคลอง ที่ กบ 0818/ว 600 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  20 หนา 144 )
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการแขงขันกีฬาเหนือคลองเกมส จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาเหนือคลองเกมส ครั้งที่ 23
 ประจําปี 2563  ในการจัดสงตัวแทนนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาเหนือคลอง
เกมส โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทน  คาจัดทํา
ป้าย  คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 5  หนา 145 )  
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คาใชจายในการแขงขันฟุตบอล  อบจ.กระบี่คัพ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ  ในการจัดสงตัว
แทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับ คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทน  คาจัดทําป้าย  คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
การจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 6  หนา 146 )  

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในตําบลหวยยูง จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในตําบลหวยยูง เพื่อใชในโครงการแขงขัน
กีฬาเหนือคลองเกมส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  17  หนา 148)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 74,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดการรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี และประเพณีทองถิ่น โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ  ธงตราสัญลักษณ  ภาพพระบรมยาลักษณ  คาใช
จายพิธีทางศาสนา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสถานที่จัดงาน คาป้าย คา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 16  หนา 148 )

โครงการถวายเทียนทําบุญวันเขาพรรษา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการถวายเทียนทําบุญวันเขา
พรรษา โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาเชาอุปกรณ คาป้าย คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 13  หนา 147 )
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โครงการอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษสืบสาน ศิลป
วัฒนธรรมทองถิ่น โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาเชาอุปกรณ คาป้าย คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 15  หนา 148 )

งบเงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนหมูบาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนหมูบาน จํานวน 8 หมูบาน แหงละ 3,000 บาท เพื่อ
ใชในการตกแตงจาดในเทศกาลเดือนสิบ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  21  หนา 149)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,446,480 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน  ทราย ทอ
ระบายน้ํา วัสดุ อุปกรณประปา ทอประปา สารเคมี ไมตาง ๆ
 สังกะสี กระเบื้อง ตะปู และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
- เป็นไปหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560

งบลงทุน รวม 1,346,480 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,346,480 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจางเหมาติดตั้งป้ายชื่อถนน, ชื่อซอย ในเขตพื้นที่ตําบลหวยยูง จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการจางเหมาติดตั้งป้ายชื่อถนน, ชื่อซอย ในเขตพื้นที่
ตําบลหวยยูง จํานวน 86 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หวยยูง
กําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่  20  หนา 152 )

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 259,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได ตามหนังสือ กค(กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซอมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คํานวณรอย
ละ 4 ของโครงการกอสราง
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการจางเหมาทําพื้นหินขัดภายในอาคารศาลาเอนกประสงค พรอมกอสราง
เสาธงและปรับเกลี่ยพื้นที่ภายนอกอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยูง

จํานวน 415,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการจางเหมาทําพื้นหินขัดภายในอาคารศาลาเอนก
ประสงค พื้นที่ไมนอยกวา 380 ตารางเมตร พรอมกอสรางเสาธง และปรับ
เกลี่ยพื้นที่ภายนอกอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยยูง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หวยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่  2 หนา 172 )

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงคบานหวยมัด หมูที่ 2 จํานวน 222,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการปรับปรุงศาลาเอนกประสงคบานหวยมัด หมูที่ 2
จํานวน 1 แหง  รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หวยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 5  หนา 150 )

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ"ทองถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว" จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ “ทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ
พื้นที่สีเขียว” โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 7  หนา 159 )
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เชน ปุย พืชและ
สัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา ผาใบหรือผาพลาสติก เคียว สปริงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดิน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,746,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยูง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแกไขปัญหาคาสาธารณูปโภค
คางชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

งบลงทุน รวม 2,596,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบซับเมอรสซิเบิ้ลปัม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบซับเมอรสซิเบิ้ลปัม จํานวน 4
 เครื่อง โดยมีขนาด 1.5 แรงมา ไฟฟ้า 1 เฟส
- จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด  เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  26  หนา 190 )

วันที่พิมพ : 2/10/2562  14:16:50 หนา : 106/114



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,496,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางฐานรากหอถังประปาและรื้อถอนเคลื่อนยายโครงสรางหอถังเดิม
พรอมติดตั้งใหมทั้งระบบ หมูที่ 5

จํานวน 344,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการกอสรางฐานรากหอถังประปาและรื้อถอนเคลื่อน
ยายโครงสรางหอถังเดิม พรอมติดตั้งใหมทั้งระบบ จํานวน 1 แหง หมูที่ 5 ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หวยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 21 หนา 102 )

โครงการกอสรางหอถังประปาแบบแชมเปญ พรอมขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขต
ทอเมนประปา หมูที่ 3

จํานวน 768,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการกอสรางหอถังประปาแบบแชมเปญ ขนาดความ
จุ 20 ลูกบาศกเมตร พรอมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํายาว 300 เมตร และขยาย
เขตทอเมนประปายาวไมนอยกวา 500 เมตร หมูที่ 3 รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.หวยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 12 หนา 101 )

โครงการกอสรางหอถังประปาแบบแชมเปญ พรอมเชื่อมตอระบบผลิตและจาย
น้ําประปา หมูที่ 1

จํานวน 548,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการกอสรางหอถังประปาแบบแชมเปญ ขนาดความ
จุ 20 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 แหง พรอมเชื่อมตอระบบผลิตและจายน้ํา
ประปา หมูที่ 1 รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หวยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่  24 หนา 103 )

โครงการกอสรางหอถังประปาแบบแชมเปญพรอมเจาะบอบาดาล หมูที่ 8 จํานวน 836,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการกอสรางหอถังประปาแบบแชมเปญ ขนาดความ
จุ 20 ลูกบาศกเมตร พรอมเจาะบอบาดาล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6
 นิ้ว ลึก 100 เมตร จํานวน 1 แหง หมูที่ 8 รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต
.หวยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 7 หนา 100 )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,466,812 บาท

งบกลาง รวม 11,466,812 บาท
งบกลาง รวม 11,466,812 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 128,232 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยูง ในอัตรารอยละ  5  ของคาจาง จํานวน 113,952
 บาท และพนักงานจางของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยูงจํานวน 14,280  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9
  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) 
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875
 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2598
 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 42,744 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในการนําสงเงินสมทบเขากองทุน
เงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี
(ม.ค.-ธ.ค.) เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย
หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง (องคการบริหารสวน
ตําบลหวยยูง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 6

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,086,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15
 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  5  หนา  137)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  6  หนา  137) 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ลําดับที่  7  หนา  137) 
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สํารองจาย จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อสํารองจาย เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทา
นั้น เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม 
ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และโรคติดตอ และ
ในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณ
ภัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6
  มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145
 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 3,034 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการจราจร ในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จราจร ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาญไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถ เป็นตน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดทองถิ่นตามมาตรา 146 แหง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัดการจราจร

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหวยยูง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหวยยูง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1 หนา 155 )
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล  ไมนอย
กวา รอยละ 40  ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 2199
  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่ว
ไป : สําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส และการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข และรายการรายจายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 2 หนา 155) 

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยูงถึงแกความตายในระหวางรับราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะ
กรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการจายเงินชวยพิเศษ กรณี ขาราชการการ และพนักงานสวนทอง
ถิ่น ผูรับบํานาญ ลูกจาง และ พนักงานงานจางถึงแกความตาย พ.ศ. 2560  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 218,002 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1  ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร  เงิน
กู   เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ซักซอมการสง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
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