
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง
อําเภอ เหนือคลอง   จังหวัดกระบี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 36,923,101 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,957,045 บาท
งบบุคลากร รวม 4,833,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท  และเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เป็น
เงิน 21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษ

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,540,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินค่าตอบ
แทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  14
  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  1,209,600  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 86,400
  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที 30 กันยายน 2554 เรือง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,607,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,968,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,620 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามพระราชฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ดังนี  
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  42,000  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 231,180 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําของลูกจ้าง
ประจํา
- เป็นไปตามพระราชฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของปลัดอบต
.ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  84,000  บาท
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  เรือง
แนวทางปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน (การกําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8
 ขึนไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง)  
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งบดําเนินงาน รวม 2,073,625 บาท
ค่าตอบแทน รวม 508,625 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 326,825 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 81,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 940,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) 
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  5,000
  บาท  ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ โดยคํานึงถึงความจําเป็นและ
ประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
จริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนิน
งานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  จํานวน  15,000  บาท  ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน  โดยยอดเงิน
ทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบ
บัญชีลายมือชือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้
รับรองการจ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
(3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีการทางศาสนา จํานวน 10,000
  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือ
วันสําคัญต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่าง  ตามนโยบายหรือคําสังของ
อําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
(4) ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ จํานวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ  อบต. จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายประกาศ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สือประชา
สัมพันธ์ เช่น ค้าจ้างทําวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ การจัดทําวีดีทัศน์ ซี
ดี หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540
  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 แก้ไข ครังที 2/2561
 ลําดับที 1 หน้า 6)
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การฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างอบต.  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  แก้ไข ครังที 2/2561 ลําดับ
ที  3 หน้า  7) 
คชจ.ตามโครงการ"ทําความดี  เพือแม่" จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ “ทําความดี เพือแม”่  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ลําดับที  4  หน้า  201) 
คชจ.ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ  หลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามแนวพระราชดําริ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659  ลง
วันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ลําดับที  4  หน้า  201)
คชจ.ตามโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับ
ที  6  หน้า 202)
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คชจ.ตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ระเบียบ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ทีพึง  พ.ศ. 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับ
ที  17  หน้า 190)
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือของขวัญของรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ พวง
มาลัย พวงมาลา ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว
 1284 ลงวันที 10  พฤศจิกายน 2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือ
มอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวัน
ที  11  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงาน
จ้าง  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยูง ตามทีกฎหมายกําหนด  อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้
แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัด
สถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบประมาณ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  แก้ไข ครังที 2/2561 ลําดับ
ที  2  หน้า 6)
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โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถินเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิน
เพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที  29  มกราคม  2558  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10  ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/ว 22938  ลงวันที 26
 ธันวาคม 2559  เรือง  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2559  
8)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1617  ลงวันที 16  สิงหาคม 2560  เรือง  เผยแพร่เอกสารประเด็นคํา
ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ชุดที 1  
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน
ที 3 พฤศจิกายน 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
10)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 0357  ลง
วันที 19 มกราคม 2561  เรือง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 5  หน้า 164 ) 

โครงการร่วมใจพัฒนาตําบล รักษาสิงแวดล้อมถวายพ่อหลวง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการร่วมใจพัฒนาตําบล รักษาสิงแวด
ล้อมถวายพ่อหลวง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  14  หน้า 11)
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โครงการวิจัยการสํารวจความพึงพอใจฯ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิจัยการสํารวจความพึงพอ
ใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริการของ อบต.ห้วยยูง 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 7  หน้า 209)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์
ต่างๆ ของ   อบต. เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป สิงพิมพ์ทีได้จาก
การซือหรือจ้าง หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมายและอืน ๆ
 ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วนํา จานรอง นําจืด ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาร
บี ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น  กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียง
หรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ซึงได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ แรม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําสะอาดเพือบริโภค หรือรายจ่ายอืนทีอยู่ในประเภท
นี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

วันทีพิมพ์ : 11/9/2561  11:55:23 หน้า : 13/57



ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าลงทะเบียนหนังสือต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าโทรศัพท์ ค่ารักษาโดนเมน ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิล
ทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
เพือจัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 10 แผ่นต่อ
นาที จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561 ดังนี
 1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดความเร็วขันตํา 
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน 
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  19  หน้า 39)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,613,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,943,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,943,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,223,580 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,620 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามพระราชฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 245,880 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจํา
- เป็นไปตามพระราชฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 412,440 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 648,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 173,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
3) หนังสือกรม ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

วันทีพิมพ์ : 11/9/2561  11:55:23 หน้า : 15/57



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 63,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559  
โครงการ  ภาษีคืนกําไร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการภาษีคืนกําไร โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับค่าวัสดุ  เครืองเขียน  อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  ลําดับที  13  หน้า  210) 
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับค่าวัสดุ  เครืองเขียน  อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  ลําดับที  11  หน้า  210) 
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที 2 จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ระยะที 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2550 ข้อ 11 (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที 1 หน้า 23) 
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งบลงทุน รวม 21,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2561 ลําดับที 6 หน้า 35) 
จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561  ลําดับที  7  หน้า  35)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครือง จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2561 ลําดับที 5 หน้า 35) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 148,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 148,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป เพือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที 8
 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2550

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที   ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  8  หน้า 167) 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 25,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็นค่า ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
. 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว 668 ลงวัน
ที 27 มีนาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561 ลําดับที  2  หน้า 14) 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 25,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่า ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
. 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว 668 ลงวัน
ที 27 มีนาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561 ลําดับที 1 หน้า 14) 
โครงการสมานฉันท์เพือความสุขของคนในชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสมานฉันท์เพือความสุขของคนใน
ชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที  9  หน้า  167  ) 

ค่าวัสดุ รวม 8,800 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น กรวยจราจร แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 6,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,086,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,668,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,668,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,592,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตําบล  โดยจ่ายให้กับ
(1)  พนักงานส่วนตําบล                จํานวน      958,860      บาท 
(2)  พนักงานครูส่วนตําบล            จํานวน     633,180       บาท  
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลง
วันที 31 พฤษภาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานครู ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4
/ว1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 872,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้าง  โดยจ่ายให้
กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1) พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  480,000  บาท  
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 392,400 บาท
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลง
วันที 31 พฤษภาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี
(1) พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 48,000 บาท 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 72,000บาท  
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลง
วันที 31 พฤษภาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบดําเนินงาน รวม 333,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 75,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  ดังนี
(1)  พนักงานส่วนตําบล  จํานวน     21,000  บาท  
(2)  พนักงานครูส่วนตําบล  จํานวน   4,800  บาท 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าใช้สอย รวม 166,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วน
ราชการ เช่น งานวันเด็ก  งานปีใหม่ ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือของขวัญของรางวัล จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ พวง
มาลัย พวงมาลา ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว
 1284 ลงวันที 10  พฤศจิกายน 2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือ
มอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวัน
ที  11  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามรอยพ่อ สานต่อความพอ
เพียงโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561 ลําดับที  7  หน้า 16)
โครงการเยียมบ้านประสานสัมพันธ์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยียมบ้านประสานสัมพันธ์  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที  8  หน้า 171)  
โครงการรักการอ่าน(มุมหนังสือและห้องสมุด) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักการอ่าน (มุมหนังสือและห้อง
สมุด)   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ชันวาง
หนังสือ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ลําดับที  21  หน้า 173)  

ค่าวัสดุ รวม 36,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 21,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วนํา จานรอง นําจืด ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

วัสดุอืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบริโภค  เช่น  นําดืม  เครืองปรุงอาหาร  หรือ
รายจ่ายอืนทีอยู่ในประเภทนี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วันทีพิมพ์ : 11/9/2561  11:55:23 หน้า : 25/57



ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยูง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 เรือง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

งบลงทุน รวม 84,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  17  หน้า 39)
จัดซือชันวาง 4 ชัน 12 ช่อง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวาง 4 ชัน 12 ช่อง จํานวน 5 ตัว
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  13  หน้า 38)
จัดซือชันวางรองเท้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือชันวางรองเท้าแบบเหล็ก 3 ชัน จํานวน 2 ตัว โดยมี
ขนาด กว้าง 20 เซ็นติเมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 0.50 เมตร
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  19  หน้า 39)
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จัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี
- มีมือจับชนิดบิด  - มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  14  หน้า 38)

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  16  หน้า 39)
จัดซือพัดลมติดผนัง จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว จํานวน 5 ตัว
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  18  หน้า 39)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือคูลเลอร์นําเย็น จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคูลเลอร์นําเย็น ขนาด 14 ลิตร จํานวน 3 ถัง
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  20  หน้า 39)
จัดซือทีแขวนแก้วนําและผ้าเช็ดหน้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือทีแขวนแก้วนําและผ้าเช็ดหน้า จํานวน 2 ตัว โดยมีขนาด
กว้าง 60 ซ.ม. ยาว 120 ซ.ม.
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  21 หน้า 39)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2561 ลําดับที  11  หน้า 38)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,287,767 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,295,767 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,478,420 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการก้าวแรกสู่ความสําเร็จ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการก้าวแรกสู่ความสําเร็จ  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด และปิดโครงการ  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าวุฒิบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการดําเนินโครงการ  ค่าอาหารว่าง และ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที  6  หน้า  170)  
โครงการเงินออมของหนู จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเงินออมของหนู  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับ ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  ลําดับที 14  หน้า 172) 
โครงการจิตกรน้อย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจิตรกรน้อย  โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์ในการวาดภาพ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
อาหารว่าง และเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที  35  หน้า  175) 

วันทีพิมพ์ : 11/9/2561  11:55:23 หน้า : 28/57



โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้
ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดโครงการ   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ดําเนินโครงการ  ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    (แผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  7  หน้า 171)
โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด และปิดโครงการ  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
วุฒิบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการดําเนินโครงการ  ค่าทีพัก  ค่า
อาหารว่าง และเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557     (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  แก้ไข ครังที 2/2561 ลําดับที 1 หน้า 1)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ   ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม  ค่า
อาหาร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที  ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น  เครือง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที  48  หน้า 178) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 261,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยูง จํานวน 2 แห่ง  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5
 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700
  บาท/ปี ดังนี
 (1) ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยูง หมู่ที 5 จํานวน 176,800 บาท (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน) 
(2) ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยูง หมู่ที 6 จํานวน 85,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  3-4  หน้า 15)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา) จํานวน 174,020 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการศึกษา) ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง จํานวน 2 แห่ง ดังนี
(1) ค่าจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยูง หมู่ที 5 จํานวน 117,520 บาท (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
จัดการศึกษา) 
(2) ค่าจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยูง หมู่ที 6 จํานวน 56,500 บาท
โดยจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดัง
รายการต่อไปนี
1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
3) ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
- เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  5-6   หน้า  15-16 )
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 754,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยูง จํานวน 2 แห่ง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน ดังนี
(1) ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยูง หมู่ที 5 จํานวน 509,600 บาท (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน) 
(2) ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยูง หมู่ที 6 จํานวน 245,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที 1 หน้า 169 และ
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561 ลําดับที 1 หน้า 14)
โครงการหนูน้อยนักวิทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยนักวิทย์  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับ ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561 ลําดับ
ที 8 หน้า  16)  
โครงการหนูน้อยมารยาทงาม จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยมารยาทงาม  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
อาหารว่าง และเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ลําดับที  36  หน้า  175) 
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ค่าวัสดุ รวม 817,347 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 817,347 บาท

(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยูง จํานวน 2 แห่ง เป็นเงิน 313,113 ดังนี
1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยูง หมู่ที 5 จํานวน 211,453 บาท (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
อาหารเสริม(นม)) 
2) อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยูง หมู่ที 6 จํานวน 101,660 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง จํานวน 2 แห่ง จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน และ อบต. ตังสมทบ
ให้  รวมเป็นเงิน  313,113 บาท  ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  4  หน้า 170 และ
เพิมเติม ครังที 1/2561 ลําดับที 2 หน้า 12) 
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  504,234
  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) จํานวน  3
  แห่ง  จํานวน  260  วัน  และ อบต.ตังสมทบให้  รวมเป็นเงิน  504,234
  บาท  ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  4  หน้า 170 และ
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561 ลําดับที 2 หน้า 14)
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งบเงินอุดหนุน รวม 992,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 992,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
วัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)

จํานวน 992,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  อัตรามือละ  20  บาทต่อคน จํานวน 200 วัน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564   ลําดับที  1  หน้า 217)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 299,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 129,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 94,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ ดังนี  ค่าสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการฯ) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่า
ติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท ว 0120 ลง
วันที 12 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 เรือง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิมเติม
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ติดต่อ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าทรายอะเบท  ค่านํายาพ่นหมอกควันกําจัดลูกนําและยุง
ลาย ค่านํามันเชือเพลิงและนํามันผสมนํายาพ่นหมอกควัน  ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2557   (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  แก้ไขครัง
ที 1/2561 ลําดับที  1  หน้า  1)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  แก้ไข ครังที 2/2561ลําดับที  1 หน้า 2)
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที    ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซือวัคซีน  ไซริงค์พลาสติก  พร้อมเข็ม  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
 เรือง แนวทางการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หนังสือ
กรมด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 940 เรือง ขอความร่วมมือเร่งรัดการ
กําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพืนทีเสียง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/729 ลงวันที 31
 มีนาคม 2560  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  แก้ไข ครังที 1/2561
 ลําดับที  2  หน้า  2)
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น ทรายอะเบท  วัคซีน  อุปกรณ์ในการฉีด สําลี และผ่าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท ว 0120 ลง
วันที 12 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 เรือง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิมเติม 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี ในการดําเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดกระบี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า 219) 
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เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 160,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข จัดสรรให้หมู่บ้านทัง 8 หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561  ลําดับที 1 หน้าที 28)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การแก้ไขปัญหาความยากจน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การซ่อมแซม
หรือก่อสร้างทีอยู่อาศัย การแก้ไขปัญหาทีดินทํากินหรือการจ้างนัก
เรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ การแก้
ปัญหาหนีนอกระบบ ฯลฯ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า  183) 
การสงเคราะห์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้ด้อยโอกาส เช่น การซือวัสดุสิงของเครือง
อุปโภค บริโภค และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1234 ลงวัน
ที 7 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 757 ลงวันที 7 เมษายน 2560    (แผนพัฒนาท้อง
ถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  5  หน้า  184)  
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูง
อายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2557   (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที  1  หน้า  183)  
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนตําบลห้วยยูง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน
ตําบลห้วยยูง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที  2  หน้า  160)  

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตําบลห้วยยูง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตําบลห้วยยูง ค่า
ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการพัฒนาส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบ
ครัว รวมทังกลุ่มสตรีภายในตําบลห้วยยูง และชุมชนตําบลห้วยยูง อันจะ
เกิดประโยชน์แก่สมาชิกกลุ่ม   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที  1  หน้า 221)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,837,181 บาท
งบบุคลากร รวม 2,120,581 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,120,581 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 864,361 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,620 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล
- เป็นไปตามพระราชฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,079,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้าง  โดยจ่ายให้
กับพนักงานจ้าง  ดังนี
(1) พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  600,000  บาท  
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 479,880 บาท
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 114,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี
(1) พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 60,000 บาท 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 54,720 บาท 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

งบดําเนินงาน รวม 682,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ได้แก่ คณะกรรมการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ และผู้ปฏิบัติงานอืนตามระเบียบของทางราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 3652  ลงวัน
ที  17  พฤศจิกายน  2553  เรือง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุม
งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์
ต่างๆ ของ   อบต. เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบลงทุน รวม 34,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 13,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้าน
พิกเซลจํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1สํานักงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ดังนี
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ(Image Sensor)  
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือเมือ
ต้องการเปลียน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2561 ลําดับที  8  หน้า 35)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กวา 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกวา 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
 - มีชองเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2561 เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที 9 หน้า 36)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,158,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

งบลงทุน รวม 3,108,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,108,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตก หมู่ที 5 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตก หมู่
ที 5 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.ห้วยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  23  หน้า 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งเจริญ หมู่ที 4 จํานวน 496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่ง
เจริญ  หมู่ที 4 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต
.ห้วยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  22  หน้า 4)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวียงทอง หมู่ที 7 จํานวน 413,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวียง
ทอง หมู่ที 7 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต
.ห้วยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  24  หน้า 5)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีแยกอู่-ทุ่งข่า (ช่วงที 2) หมู่ที 
3

จํานวน 455,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสีแยกอู่-ทุ่ง
ข่า (ช่วงที 2) หมู่ที 3 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รองชันทางลูกรังปรับระดับเฉพาะ
แห่ง และวางท่อ คสล.ชัน 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร จํานวน 1
 แถว รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.ห้วยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  21  หน้า 4)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยคุย (ช่วงที 3 ) หมู่ที 1 จํานวน 472,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
คุย (ช่วงที 3) หมู่ที 1 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต
.ห้วยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  20  หน้า 4)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. ถนนสายหนองราโพธิ หมู่ที 7 จํานวน 609,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. ถนนสายหนองรา
โพธิ หมู่ที 7 โดยก่อสร้างท่อลอดเหลียม ขนาด
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 2 ช่องทาง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต.ห้วยยูงกําหนด (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ
.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561 ลําดับ
ที  25  หน้า 5)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางเปิด เลียบถนน
สายนาปง-ในทับ-บกห้อง หมู่ที 8

จํานวน 163,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด
รางเปิด เลียบถนนสายนาปง-ในทับ-บกห้อง หมู่ที 8 ปริมาณงาน ก่อสร้าง
รางระบายนํา ยาวรวม 240 เมตร หนา 0.07 เมตร ทังสองข้างถนน ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต.ห้วยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  26  หน้า 5)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 525,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การส่งเสริมอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร    ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  2  หน้า  216) 

การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยา
เสพติด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหา
สารเสพติด ค่าใช้จ่ายในการบําบัดรักษา  เครืองเขียน  และอุปกรณ์   ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต่อการดําเนินการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2557 เรือง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุด
ยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที 3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  4  หน้า  186)  
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบําบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จํานวน  25 คนๆ
ละ 1,000 บาท

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการบําบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด ในตําบล จํานวน 25 คนๆละ 1,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับค่าตรวจหาสารเสพติด ค่ายา ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 เรือง มาตรการเร่งรัดด้าน
การปราบปรามและหยุดยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที 3 พฤศจิกายน 2558  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  5  หน้า  187)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
อบอุ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
โครงการ   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
โครงการ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที  11  หน้า  189)  
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การละเมิดสิทธิและ
กฏหมายทีเกียวข้องกับสตรีและครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการให้ความรู้การคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิ การละเมิดสิทธิและกฎหมายทีเกียวข้องกับสตรีและครอบครัว โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน    (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับ
ที 12  หน้า 189 )
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(ภัยทีเกิดในตําบล) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย (ภัยทีเกิดในตําบล) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที 10  หน้า 167 )  
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ค่าใช้จ่ายสําหรับชุดลาดตระเวนและจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพติดประจําตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับชุดลาดตระเวนและจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพ
ติดประจําตําบล  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2557 เรือง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุด
ยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที 3 พฤศจิกายน 2558  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
ลําดับที 6  หน้า 187 )  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2557 เรือง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุด
ยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที 3 พฤศจิกายน 2558  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  7  หน้า  187) 
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยแก่ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยก
ขยะมูลฝอยแก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2557 เรือง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุด
ยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที 3 พฤศจิกายน 2558  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  4  หน้า  203)
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อบรมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  14  หน้า  189) 

งบเงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีว่าการอําเภอเหนือคลอง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอําเภอเหนือคลองในการใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอําเภอเหนือคลอง   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที 24  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน    (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561ลําดับ
ที  1  หน้า 28)  

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครืองแกงห้วยยูงพัฒนา หมู่ที 1 จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เครืองแกงห้วยยูงพัฒนา หมู่ที 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561  ลําดับที 1 หน้าที 27)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ ครัง
ที 22 ประจําปี 2562  ในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เหนือคลองเกมส์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบ
แทน  ค่าจัดทําป้าย  ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 –
 2564  แก้ไข ครังที 2/2561 ลําดับที 1  หน้า 3)  
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล  อบจ.กระบีคัพ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบีคัพ  ในการจัดส่ง
ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบีคัพ โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้าย  ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แก้ไข ครัง
ที 2/2561 ลําดับที 2  หน้า 4) 

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนในตําบลห้วยยูง จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในตําบลห้วยยูง เพือใช้ในโครงการแข่ง
ขันกีฬาเหนือคลองเกมส์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  แก้ไข ครัง
ที 2/2561 ลําดับที  1  หน้า 8) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 69,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการรัฐพิธีและประเพณีท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และประเพณีท้องถิน โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าวัสดุ  ธงตราสัญลักษณ์  ภาพพระบรมยา
ลักษณ์  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสถานทีจัด
งาน ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6  มิถุนายน2561 เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ลําดับที  15  หน้า  194)
โครงการถวายเทียนทําบุญวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการถวายเทียนทําบุญวันเข้า
พรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับพิธีทางศาสนา  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัด ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6  มิถุนายน2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  แก้ไข ครัง
ที 2/2561 ลําดับที  3 หน้า  4) 
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559   (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  แก้ไข ครัง
ที 2/2561 ลําดับที  4  หน้า 5)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนหมู่บ้าน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้าน จํานวน 8 หมู่บ้าน แห่ง
ละ 3,000 บาท เพือใช้ในการตกแต่งจาดในเทศกาลเดือนสิบ   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที 24  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 เมษายน 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6  มิถุนายน2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ลําดับที  5  หน้า 224)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 311,640 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น  ทราย ท่อ
ระบายนํา วัสดุ อุปกรณ์ประปา ท่อประปา สารเคมี ไม้ต่าง ๆ
 สังกะสี กระเบือง ตะปู และอืนๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560

งบลงทุน รวม 161,640 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 161,640 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 161,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค(กวจ
) 0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 เรืองซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
การกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ"ท้องถินไทย  รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว" จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ “ท้องถินไทย รวมใจ
ภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว” โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (แผน
พัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  5  หน้า  201)  

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น ปุ๋ย พืชและ
สัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เคียว สปริงเก
ลอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซีพรวนดิน ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,033,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง

งบลงทุน รวม 1,033,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองสูบนําแบบซับเมอร์สซิเบิลปัม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบซัมเมอร์สซิเบิลปัม จํานวน 4
 เครือง โดยมีขนาด 1.5 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  10  หน้า 36)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 933,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 6 จํานวน 854,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ พร้อมเจาะ
บ่อบาดาล หมู่ที 6 โดยมีขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิว ลึก 80 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.ห้วยยูงกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  9  หน้า 6)
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาเลียบถนนทางเข้าวัดโคกเคียม หมู่ที 2 จํานวน 79,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตท่อเมนประปาเลียบถนนทางเข้าวัดโคก
เคียม หมู่ที 2 โดยใช้ท่อพีวีซีชัน 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
 นิว ยาว 700 เมตร รวมอุปกรณ์เชือมต่อระบบท่อจ่ายนํา รายละเอียดตาม
แบบแปลนที อบต.ห้วยยูง กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561 ลําดับที  8  หน้า 6)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,146,308 บาท
งบกลาง รวม 11,146,308 บาท
งบกลาง รวม 11,146,308 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 128,082 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอัตราร้อยละ 5   จํานวน  113,802  บาท และเพือ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง  จํานวน  14,280  บาท 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989  ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ
.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  แก้ไข ครังที 2/2561
 ลําดับที 1 หน้า 8) 
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,824,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16
 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทาง
การตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูง
อายุ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  แก้ไข ครังที 2/2561
 ลําดับที  2  หน้า 9) 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร  ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561 - 2564  แก้ไข ครังที 2/2561
 ลําดับที  3  หน้า 10)  
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สํารองจ่าย จํานวน 800,000 บาท
เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย  ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  0808.2/ว
  3215  ลงวันที  6  มิถุนายน 2559   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณเพือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธี
การปฏิบัติสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลห้วยยูง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลห้วยยูง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2/ว4295 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2560 เรือง การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20
 สิงหาคม 2553 เรือง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลําดับที 1 หน้า 225)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล  ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ. 2557 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว 1202  ลงวัน
ที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทัว
ไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ)  (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลําดับ
ที 2 หน้า 225)
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูงถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสังการ ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 90 ลงวัน
ที 25 ธันวาคม 2560  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิน เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้า
ราชการการ และพนักงานส่วนท้องถิน ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และ พนักงาน
งานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 209,226 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการราย
รับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้   เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  ตามพระ
ราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ
.ศ. 2546  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 28 ลงวัน
ที 21 กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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