
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง
อําเภอ เหนือคลอง   จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,959,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,842,185 บาท

งบบุคลากร รวม 4,540,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกอบต. และรองนายกอบต.  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต. รองนายกอบต
. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการ
นายกอบต. และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ. 2554 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกอบต. และรองนายกอบต
. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต
.  รองนายกอบต.  ประธานสภาอบต.  รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภา
อบต.  เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต.  พ.ศ. 2554 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต. และรองนายกอบต. ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต.  รองนา
ยกอบต.  ประธานสภาอบต.  รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต
.  เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต.  พ.ศ. 2554  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกอบต. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต.  รองนายกอบต
.  ประธานสภาอบต.  รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต
.  เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต.   พ.ศ. 2554 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาอบต.  รองประธาน
สภา  สมาชิกสภาอบต. และเลขานุการสภาอบต. ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบต.  รองนายกอบต.  ประธาน
สภาอบต.  รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต.  เลขานุการนายกอบต
. และเลขานุการสภาอบต.  พ.ศ. 2554 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,315,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,740,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตําบล 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักส่วนตําบล ได้แก่ ปลัดอบต. และ
หัวหน้าสํานักปลัดอบต. ตามประกาศ ก.จ.และก.ท.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น  (ฉบับที่ 7)  และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ประกาศ  ณ  วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2559 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา  และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําของลูกจ้าง
ประจํา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้าง 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของปลัดอบต
. ระดับกลาง  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง 

งบดําเนินงาน รวม 2,266,365 บาท
ค่าตอบแทน รวม 496,365 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 322,365 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือสํานัก
งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวัน
ที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 74,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  หนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1 ธันวาคม 2559
  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จํานวน  5,000
   บาท
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น   จํานวน       15,000
  บาท
โดยดําเนินการตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381
  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพีการทางศาสนา จํานวน 10,000
  บาท
(4)  ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ   จํานวน    20,000  บาท
ค่าใช้จ่ายยดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้สําหรับรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ  อบต. จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอบ
ต.  โดยจ่ายเป็น  ค่าป้ายประกาศ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์   สื่อประชา
สัมพันธ์  เช่น  ค่าจ้างทําวารสาร แผ่นพับ  โปสเตอร์  การจัดทําวีดีทัศน์ ซี
ดี หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ
. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ. 2540  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที่  1  หน้า  208) 

การฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างอบต.  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  8  หน้า  209) 

คชจ.ตามโครงการ"ทําความดี  เพื่อแม่" จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ “ทําความดี เพื่อแม”่  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  
ลําดับที่  4  หน้า  201) 
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คชจ.ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ  หลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามแนวพระราชดําริ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659  ลง
วันที่  24  สิงหาคม  2553  เรื่อง  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที่  1  หน้า  160) 

คชจ.ตามโครงการทําความดี  ถวายพ่อหลวง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทําความดี ถวายพ่อหลวง โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  ลําดับที่  44  หน้า  176)  

คชจ.ตามโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที่  6  หน้า  202) 

คชจ.ตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2552    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  ลําดับที่  17  หน้า  190)  

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ พวง
มาลัย พวงมาลา ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว
 1284 ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อ
มอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวัน
ที่  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหาร  ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา
อบต.พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ที่เดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยูง ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทน
ราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
สถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับ
ที่  5  หน้า  209) 

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลัก
เกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว
 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที่  5  หน้า  164) 
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โครงการวิจัยการสํารวจความพึงพอใจฯ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจความพึงพอใจ และความต้องการ
ของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561   (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับ
ที่  7  หน้า  209) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ
.สธ.) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวัน
ที่ 26 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่างๆ ของ
อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้าง หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมายและอื่น ๆ
 ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วนํ้า จานรอง นํ้าจืด ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาร
บี ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียง
หรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา ซึ่งได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ แรม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้าสะอาดเพื่อบริโภค หรือรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภท
นี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
ลงทะเบียนหนังสือต่าง ๆ ฯลฯ  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าโทรศัพท์ ค่ารักษาโดเมน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น  จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณสมบัติการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตามสํานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด ดังนี้
1.  หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
2.  ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3.  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นตํ่า
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดังนี้
1.  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่อง เดียวกัน
2.  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
3.  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
4.  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5.  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
6.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20 หน้าต่อนาที (ppm)
7.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  20 หน้าต่อนาที (ppm)
8.  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
9.  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
10. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
11. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
12. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
13. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
14. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,957,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,745,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,745,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,107,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตําบล  
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักส่วนตําบล ได้แก่ ผู้อํานวยการ
กองคลัง ตามประกาศ ก.จ.และก.ท.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับ
ที่ 7)  และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ประกาศ  ณ  วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2559 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา  และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําของลูกจ้าง
ประจํา  

วันที่พิมพ์ : 16/10/2560  13:15:41 หน้า : 10/43



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 379,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 206,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการต่าง ๆ ของ
อบต.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 3652  ลงวัน
ที่  17  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุม
งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  หนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม และค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1 ธันวาคม 2559
  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ. 2541 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ที่เดิน
ทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

โครงการ  ภาษีคืนกําไร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการภาษีคืนกําไร โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  ลําดับที่  13  หน้า  210) 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  ลําดับที่  11  หน้า  210) 
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งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ดังนี้
1.  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2.  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

จัดซื้อจอภาพ แบบ LCD หรือ LED จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพ แบบ LCD หรือ LED  จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ดังนี้
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 
3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่   ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  8  หน้า  167  ) 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ  เช่น  เทศกาลปีใหม่   เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยจ่าย
เป็นค่า ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือ
กรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0804.5/ว 1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560  (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  4  หน้า  165) 

โครงการสมานฉันท์เพื่อความสุขของคนในชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสมานฉันท์เพื่อความสุขของคนใน
ชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ลําดับที่  9  หน้า  167  ) 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,878,150 บาท

งบบุคลากร รวม 2,458,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,458,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,320,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตําบล  โดยจ่ายให้กับ
(1)  พนักงานส่วนตําบล                จํานวน      759,800      บาท  
(2)  พนักงานครูส่วนตําบล            จํานวน      560,800       บาท  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินเดือน เงิน
สวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่า
ครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักส่วนตําบล ได้แก่ ผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ ตามประกาศ ก.จ.และก.ท.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับ
ที่ 7)  และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ประกาศ  ณ  วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 943,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้าง  โดยจ่ายให้
กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  612,000  บาท
(2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 264,000  บาท  และองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูงตั้ง
สมทบให้ จํานวน  67,200 บาท   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4
 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 152,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้
(1)  พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน   48,000   บาท  
(2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก   จํานวน   80,300  บาท  และองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูงตั้ง
สมทบให้ จํานวน  24,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4
 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 363,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  ดังนี้
(1)  พนักงานส่วนตําบล  จํานวน   21,000   บาท  
(2)  พนักงานครูส่วนตําบล  จํานวน  4,800  บาท  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินเดือน เงิน
สวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่า
ครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 236,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ค่าจ้างแรง
งาน  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1 ธันวาคม 2559
  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ. 25412) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วน
ราชการ เช่น งานวันเด็ก  งานปีใหม่ ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญของรางวัล จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ พวง
มาลัย พวงมาลา ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว
 1284 ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อ
มอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวัน
ที่  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ที่เดิน
ทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

โครงการตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามรอยพ่อ สานต่อความพอ
เพียงโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  44  หน้า 176)  

โครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  8  หน้า 171)  

โครงการรักการอ่าน(มุมหนังสือและห้องสมุด) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักการอ่าน (มุมหนังสือและห้อง
สมุด) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ ชั้นวางหนังสือ ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  21  หน้า 173) 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วนํ้า จานรอง นํ้าจืด ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
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วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริโภค  เช่น  นํ้าดื่ม  เครื่องปรุงอาหาร  หรือ
รายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยูง  

งบลงทุน รวม 56,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,250 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้ใส่เอกสาร  3 ช่อง  จํานวน  15  ตู้ จํานวน 9,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสาร 3 ช่อง จํานวน 15  ตู้ ๆ
 ละ 650  บาท  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้อง
ตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)

จัดซื้อตู้ใส่เอกสาร 5 ช่อง จํานวน 10 ตู้ จํานวน 14,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสาร 5 ช่อง จํานวน 10  ตู้ ๆ ละ 1,450
  บาท   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่อง
จากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ)

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2  บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ ๆ
ละ  5,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ดังนี้
1.  มีมือจับชนิดบิด
2.  มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3.  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
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จัดซื้อโต๊ะ จํานวน 2 ตัว จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500  บาท  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (จัดหาทั่ว
ไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี/วีซีดี/ดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี/วีซีดี/ดีวีดี  จํานวน  1  เครื่อง  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ดังนี้
1.  ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution)  1920 x 1080  พิกเซล
2.  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า  32  นิ้ว
3.  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight
4.  ช่องต่อ HDMI  ไม่น้อยกว่า  2  ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
5.  ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ  รองรับ
ไฟล์  ภาพ  เพลง  และภาพยนตร์
6.  มีตัวรับสัญญาณ  Digital  ในตัว
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,907,318 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,935,318 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,193,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการก้าวแรกสู่ความสําเร็จ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการก้าวแรกสู่ความสําเร็จ  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด และปิดโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าวุฒิบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการดําเนินโครงการ  ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที่  6  หน้า  170) 

วันที่พิมพ์ : 16/10/2560  13:15:41 หน้า : 20/43



โครงการเงินออมของหนู จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเงินออมของหนู  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  ลําดับที่  14  หน้า  172)  

โครงการจิตกรน้อย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจิตรกรน้อย  โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์ในการวาดภาพ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที่  35  หน้า  175)  

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้
ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดโครงการ   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ดําเนินโครงการ  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  7  หน้า 171)

โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด และปิดโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
วุฒิบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการดําเนินโครงการ  ค่าที่พัก  ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  ลําดับที่  46  หน้า  177)  

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ   ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น  เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  48  หน้า 178) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 207,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง  (ค่าจัดการเรียน
การสอน)  จํานวนเด็กนักเรียน  122   คน  (ยอดเด็กนักเรียน  ณ
  10  มิถุนายน  2560)  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ลําดับที่  2  หน้า 169) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 597,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง (ค่าอาหารกลาง
วัน)  จํานวนเด็กนักเรียน  122  คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2560)  อัตรามื้อละ  20  บาทต่อ
คน  จํานวน  245  วัน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ด่วนที่
สุด 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  1  หน้า 169) 

โครงการหนูน้อยนักวิทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยนักวิทย์  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ
. 2561 – 2564  ลําดับที่  38 หน้า  175)  

โครงการหนูน้อยมารยาทงาม จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยมารยาทงาม  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557     (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที่  36  หน้า  175)  
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ค่าวัสดุ รวม 742,118 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 742,118 บาท

(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยูง  จํานวน  248,050   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง  จํานวนเด็กนักเรียน 122  คน  (ยอด
เด็กนักเรียน  ณ  10  มิถุนายน  2560)  ในอัตราคนละ  7.37
  บาท  จํานวน 260 วัน  และองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง  ตั้งสมทบ
ให้ ในอัตราคนละ  0.45  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  4
  หน้า 170) 
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน  494,068   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวนเด็กนัก
เรียน  243  คน  (ยอดเด็กนักเรียน  ณ  10  มิถุนายน  2560)  ในอัตรา
คนละ  7.37  บาท  จํานวน 260 วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง  ตั้งสมทบให้  ในอัตราคนละ  0.45
  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  4
  หน้า 170) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 972,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 972,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 972,000 บาท

(1)  อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ)     จํานวน  972,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวนเด็กนักเรียน  243  คน (ยอดเด็กนัก
เรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)  อัตรามื้อละ  20  บาทต่อ
คน  จํานวน  200  วัน  ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ด่วนที่สุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ลําดับที่  1  หน้า 217)  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ติดต่อ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าทรายอะเบท  ค่านํ้ายาพ่นหมอกควันกําจัดลูกนํ้าและยุง
ลาย ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันผสมนํ้ายาพ่นหมอกควัน  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557   (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  3  หน้า  219)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  20  หน้า  182
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โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่    ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซื้อวัคซีน  ไซริงค์พลาสติก  พร้อมเข็ม  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หนังสือ
กรมด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 940 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการ
กําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31
 มีนาคม 2560  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  4  หน้า  220)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

(1)  อุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ในการดําเนินการตาม
โครงการ To Be Nunber One ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ลําดับที่  2  หน้า 219) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การแก้ไขปัญหาความยากจน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การซ่อมแซม
หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินหรือการจ้างนัก
เรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ การแก้
ปัญหาหนี้นอกระบบ ฯลฯ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  2  หน้า  183)  

วันที่พิมพ์ : 16/10/2560  13:15:41 หน้า : 25/43



การสงเคราะห์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้ด้อยโอกาส เช่น การซื้อวัสดุสิ่งของเครื่อง
อุปโภค บริโภค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560    (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  5  หน้า  184)  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูง
อายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557   (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  1  หน้า  183)  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนตําบลห้วยยูง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน
ตําบลห้วยยูง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  2  หน้า  160)  

งบรายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่เดือด
ร้อน โดยเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 กําหนดไว้เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเด็กด้อยโอกาส 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท

(1)  อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตําบลห้วย
ยูง     จํานวน    30,000   บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการพัฒนาส่ง
เสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว รวมทั้งกลุ่มสตรีภายในตําบลห้วยยูง และ
ชุมชนตําบลห้วยยูง อันจะเกิดประโยชน์แก่สมาชิกกลุ่ม   ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31
  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  1  หน้า 221)  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,562,740 บาท

งบบุคลากร รวม 1,771,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,771,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 770,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตําบล 
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักส่วนตําบล ได้แก่ ผู้อํานวยการ
กองช่าง ตามประกาศ ก.จ.และก.ท.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น  (ฉบับ
ที่ 7)  และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6) ประกาศ  ณ  วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 851,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้าง  
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 104,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 725,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 105,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ได้แก่ คณะกรรมการดําเนินการ
จัดหาพัสดุ และผู้ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบของทางราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 3652  ลงวัน
ที่  17  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุม
งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  หนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ค่าจ้างแรง
งาน  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1 ธันวาคม 2559
  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ที่เดิน
ทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน และครุภัณฑ์
ต่างๆ ของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

งบลงทุน รวม 66,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานปิด จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด  2  บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ดังนี้
1.  มีมือจับชนิดบิด
2.  มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3.  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)  

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน  1 ตัว ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (จัดหาทั่ว
ไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ดังนี้
1.  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครื่อง เดียวกัน 
2.  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
3.  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
4.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
5.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
6.  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
7.  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
8.  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9.  สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
14. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของอบต. เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,794,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
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งบลงทุน รวม 4,644,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,644,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตาอํ่า หมู่ที่ 6 จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตาอํ่า หมู่
ที่ 6 โดยผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยยูง กําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบกห้อง-ทุ่งปรือ หมู่ที่ 7 จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. สายบกห้อง-ทุ่งปรือ หมู่
ที่ 7 โดยผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยยูง กําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกอู่-ทุ่งข่า หมู่ที่ 3 จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกอู่-ท่◌ุงข่า หมู่
ที่ 3 โดยผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยยูง กําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวิทยาลัยเกษตร (ช่วงที่ 3) หมู๋ที่ 1 จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวิทยาลัย
เกษตร (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ห้วยยูงกําหนด)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทัง-แยกลมโชย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 4 จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทัง-แยกลม
โชย (ช่วงที่ 3 ) หมู่ที่ 4 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยยูง กําหนด)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านตก หมู่ที่ 5 จํานวน 679,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้าน
ตก หมู่ที่ 5 โดยมีความ
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 2 ช่อง
ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยยูง กําหนด

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เลียบถนนสายห้วยคราม-นาปง 
หมู่ที่ 6

จํานวน 219,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เลียบถนน
สายห้วยคราม-นาปง หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน 46 ชุด หรือ
รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เป็นผู้กําหนด

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เลียบถนนสายเหนือคลอง-พรุ
เตียว หมู่ที่ 7

จํานวน 107,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เลียบถนน
สายเหนือคลอง-พรุเตียว หมู่ที่ 7 โดยติดตั้งโคม
ไฟฟ้า จํานวน 23 ชุด หรือรายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
กระบี่เป็นผู้กําหนด)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเลียบถนนสายเหนือคลอง-พรุ
เตียว และถนน คสล. สายเข้าวัดโคกเคี่ยม หมู่ที่ 2

จํานวน 143,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเลียบถนน
สายเหนือคลอง-พรุเตียว และถนน คสล. สายเข้าวัดโคกเคี่ยม หมู่ที่ 2 โดย
ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน 31 ชุด หรือรายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดกระบี่เป็นผู้กําหนด

โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนหินคลุก จํานวน 12 สาย ภายในเขตพื้นที่
ตําบลห้วยยูง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนหิน
คลุก จํานวน 12 สาย ภายในเขตพื้นที่ตําบลห้วยยูง โดยเกรดเกลี่ยผิวทาง
เดิม พร้อมตกแต่งคูระบายนํ้าสองข้างทาง และลงหินคลุกเกลี่ย
เรียบ(เฉพาะแห่ง) (รายละเอียดตามที่อบต.ห้วยยูงกําหนด)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาปง-ในทับ-บกห้อง (ช่วง กม.5+600 
ถึง 4+600)

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาปง-ในทับ-บก
ห้อง (ช่วง กม.5+600 ถึง 4+600) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมขุดแต่งคูระบายนํ้าสองข้าง
ทาง (รายละเอียดตามที่ อบต.ห้วยยูง กําหนด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 355,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การส่งเสริมอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร    ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลําดับที่  2 หน้า 216)
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การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหา
สารเสพติด ค่าใช้จ่ายในการบําบัดรักษา  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต่อการดําเนินการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุด
ยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  4  หน้า  186)  

คชจ.ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อ
ต้านยาเสพติด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุด
ยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  1  หน้า  186)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการบําบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จํานวน  25 คนๆ
ละ 1,000 บาท

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการบําบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด ในตําบล จํานวน 25 คนๆละ 1,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับค่าตรวจหาสารเสพติด ค่ายา ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้าน
การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2558  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  5  หน้า  187)  
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
อบอุ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
โครงการ   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
โครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  11  หน้า  189)  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การละเมิดสิทธิและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการให้ความรู้การคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิ การละเมิดสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2557   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับ
ที่ 12  หน้า 189 )  

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(ภัยที่เกิดในตําบล) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย (ภัยที่เกิดในตําบล) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้าอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
ลําดับที่ 10  หน้า 167 )  
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ค่าใช้จ่ายสําหรับชุดลาดตระเวนและจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพติดประจําตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับชุดลาดตระเวนและจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพ
ติดประจําตําบล  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุด
ยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2558  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
ลําดับที่ 6  หน้า 187 ) 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุด
ยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2558  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  7  หน้า  187) 

อบรมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 1 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  14  หน้า  189)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

(1)  อุดหนุนที่ว่าการอําเภอเหนือคลอง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอเหนือคลองในการใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอําเภอเหนือคลอง   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31
  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  1  หน้า 222)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ ครั้ง
ที่ 21 ประจําปี 2561  ในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เหนือคลองเกมส์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบ
แทน  ค่าจัดทําป้าย  ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที่ 4  หน้า 191)  

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล  อบจ.กระบี่คัพ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ  ในการจัดส่ง
ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน  ค่าจัดทําป้าย  ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับ
ที่ 5  หน้า 192)
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 110,000 บาท

(1)  อุดหนุนโรงเรียนในตําบลห้วยยูง   จํานวน   110,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในตําบลห้วยยูง เพื่อใช้ในโครงการแข่ง
ขันกีฬาเหนือคลองเกมส์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ลําดับที่  1  หน้า 223)  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 69,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และประเพณีท้องถิ่น โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  ธงตราสัญลักษณ์  ภาพพระบรมยา
ลักษณ์  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่จัด
งาน ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ลําดับที่  15  หน้า194)

โครงการถวายเทียนทําบุญวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการถวายเทียนทําบุญวันเข้า
พรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  12  หน้า  193)
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โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559   (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  14  หน้า  194) 

งบเงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 24,000 บาท

(1)  อุดหนุนหมู่บ้าน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้าน จํานวน 8 หมู่บ้านๆละ 3,000 บาท เพื่อ
ใช้ในการตกแต่งจาดในเทศกาลเดือนสิบ   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31
  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แผน
พัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  5  หน้า 224)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,650,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  ทราย ท่อ
ระบายนํ้า วัสดุ อุปกรณ์ประปา ท่อประปา สารเคมี ไม้ต่าง ๆ
 สังกะสี กระเบื้อง ตะปู และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

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

โครงการปรับปรุงที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง จํานวน 1,500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยูง โดยต่อเติมห้องทํางานจํานวน 2 ห้อง,เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
อาคาร,เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง,ก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ห้วยยูงกําหนด)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

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

โครงการ"ท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับ
ที่  5  หน้า  201) 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น ปุ๋ย พืชและ
สัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เคียว สปริงเก
ลอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดิน ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,747,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยูง  

งบลงทุน รวม 747,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบซับเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบซับเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม ขนาด 1.5 แรง
ม้า จํานวน 2 เครื่องๆละ 25,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (จัดหาทั่ว
ไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
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จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรง
ม้า จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (จัดหาทั่ว
ไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 675,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบท่อจ่ายนํ้า หมู่ที่ 4 จํานวน 331,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบ
ท่อจ่ายนํ้า หมู่ที่ 4 โดยใช้ท่อพีวีซีชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 3 นิ้ว ยาว 800 เมตร และ 2 นิ้ว ยาว 1,260 เมตร รวมความ
ยาว 2,060 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยยูง กําหนด)

โครงการติดตั้งถังกรองนํ้าพร้อมเชื่อมต่อระบบท่อ จํานวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 จํานวน 91,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถังกรองนํ้าพร้อมเชื่อมต่อระบบ
ท่อ จํานวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 โดยถังกรองนํ้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 1.15 เมตร รวมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ห้วย
ยูง กําหนด)

โครงการติดตั้งถังกรองนํ้าพร้อมเชื่อมต่อระบบท่อ จํานวน 2 แห่ง หมู่ที่ 2 จํานวน 169,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถังกรองนํ้าพร้อมเชื่อมต่อระบบ
ท่อ จํานวน 2 แห่ง หมู่ที่ 2 โดยถังกรองนํ้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 1.15 เมตร รวมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ห้วย
ยูง กําหนด)

โครงการปรับปรุงอาคารประปา ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบผลิตนํ้าประปาหลัง
โรงเรียนบ้านห้วยยูง หมู่ที่ 3

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารประปา ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์
ระบบผลิตนํ้าประปาหลังโรงเรียนบ้านห้วยยูง หมู่ที่ 3 โดยก่ออิฐ ฉาบปูน
ตรงบริเวณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.80 ตารางเมตร รื้อเปลี่ยนทรายกรอง
นํ้า จํานวน 1.30 ลบ.ม. จํานวน 1 แห่ง และงานอื่นๆ (รายละเอียดตาม
แบบที่อบต.ห้วยยูงกําหนด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,426,407 บาท

งบกลาง รวม 10,426,407 บาท
งบกลาง รวม 10,426,407 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 115,706 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอัตราร้อยละ 5 จํานวน 100,895  บาท และเพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยูง  จํานวน 14,811 บาท ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การ
จ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวัน
ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่ 1 หน้า 198) 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,824,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ย
ความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 146 ลงวัน
ที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับ
ที่  2 หน้า 198)  
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับสนับสนุนการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ
. 2561 - 2564  ลําดับที่  3 หน้า 199) 

สํารองจ่าย จํานวน 1,132,111 บาท
เพื่อสํารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นั้น   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัย  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว
  3215  ลงวันที่  6  มิถุนายน 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบ
ประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 210,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0891.3/ว 1202  ลงวันที่ 17
 กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สําหรับ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณ
สุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ) 
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลห้วยยูง จํานวน 
 60,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลห้วยยูง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว4295 ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 199,590 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการราย
รับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้   เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  ตามพระ
ราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2546  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวัน
ที่ 21 กรกฎาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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