
 
 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ 

จังหวัดล าพูน 





ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพูน



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท

(7) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู ้จ านวน 0.00 บาท

งบเงนิอดุหนุน 1,810,199.93 บาท

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 4,152,568.00 บาท

งบลงทุน 902,321.50 บาท

งบรายจา่ยอืน่ 19,000.00 บาท

งบบคุลากร 10,819,045.48 บาท

งบด าเนนิงาน 7,853,497.57 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 38,724,560.48 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง 17,320,496.00 บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 27,488,078.00 บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 4,152,628.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจดัสรร 20,262,313.74 บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 9,011.13 บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 68,495.62 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 331,797.92 บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วนัที1่ สงิหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรบัจรงิ จ านวน 49,707,504.55 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 1,547,808.14 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั จ านวน 9 โครงการ รวม 3,039,954.72 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 45,493,089.35 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 17,149,235.90 บาท

1.1.3 เงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 11,087,989.65 บาท

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาบ จะไดเ้สนอรา่งขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภาองค์การบรหิาร

สว่นต าบลหว้ยยาบอกีคร ัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาบจงึขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นไดท้ราบ

ถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ ดงัน้ี

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยยาบ



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพูน

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,412,349.52 2,532,000.00 2,890,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 102,646.89 167,000.00 1,008,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 193,006.90 362,000.00 437,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 60,123.50 57,000.00 13,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,768,126.81 3,118,000.00 4,348,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,617,940.76 25,932,000.00 25,096,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,617,940.76 25,932,000.00 25,096,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,406,844.00 30,000,000.00 33,504,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,406,844.00 30,000,000.00 33,504,600.00

รวม 52,792,911.57 59,050,000.00 62,948,600.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 17,344,507.00 20,703,495.00 21,328,658.00

งบบุคลากร 12,426,225.63 16,704,480.00 17,408,740.00

งบดําเนินงาน 8,888,759.46 13,417,825.00 15,506,302.00

งบลงทุน 1,986,645.00 5,989,200.00 6,315,900.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,753,906.82 2,235,000.00 2,364,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,400,043.91 59,050,000.00 62,948,600.00

รวม 42,400,043.91 59,050,000.00 62,948,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพูน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพูน

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,405,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 305,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,816,362

แผนงานสาธารณสุข 1,078,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 520,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,645,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 642,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 586,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,391,600

แผนงานการเกษตร 230,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 21,328,658

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,948,600



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,467,480 2,223,780 10,691,260

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 2,916,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,550,760 2,223,780 7,774,540

งบดําเนินงาน 4,002,000 1,125,000 5,127,000

    ค่าตอบแทน 410,000 165,000 575,000

    ค่าใช้สอย 2,282,000 840,000 3,122,000

    ค่าวัสดุ 585,000 120,000 705,000

    ค่าสาธารณูปโภค 725,000 0 725,000

งบลงทุน 552,300 10,000 562,300

    ค่าครุภัณฑ์ 352,300 10,000 362,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 200,000

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000

    รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000

                                             รวม 13,046,780 3,358,780 16,405,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 60,000 225,000 285,000

    ค่าตอบแทน 30,000 50,000 80,000

    ค่าใช้สอย 30,000 125,000 155,000

    ค่าวัสดุ 0 50,000 50,000

งบลงทุน 0 20,000 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 20,000 20,000

                                             รวม 60,000 245,000 305,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพูน



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,647,060 2,750,400 4,397,460

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,647,060 2,750,400 4,397,460

งบดําเนินงาน 450,000 4,114,902 4,564,902

    ค่าตอบแทน 130,000 90,000 220,000

    ค่าใช้สอย 270,000 2,797,400 3,067,400

    ค่าวัสดุ 50,000 1,227,502 1,277,502

งบลงทุน 40,000 1,490,000 1,530,000

    ค่าครุภัณฑ์ 40,000 290,000 330,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,200,000 1,200,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,324,000 1,324,000

    เงินอุดหนุน 0 1,324,000 1,324,000

                                             รวม 2,137,060 9,679,302 11,816,362

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 592,000 144,400 736,400

    ค่าตอบแทน 0 144,400 144,400

    ค่าใช้สอย 522,000 0 522,000

    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000

งบลงทุน 22,000 0 22,000

    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 22,000

งบเงินอุดหนุน 0 320,000 320,000

    เงินอุดหนุน 0 320,000 320,000

                                             รวม 614,000 464,400 1,078,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 520,000 520,000

    ค่าใช้สอย 520,000 520,000

                                             รวม 520,000 520,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 2,320,020 0 2,320,020

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,320,020 0 2,320,020

งบดําเนินงาน 1,875,000 250,000 2,125,000

    ค่าตอบแทน 225,000 0 225,000

    ค่าใช้สอย 1,430,000 0 1,430,000

    ค่าวัสดุ 220,000 250,000 470,000

งบลงทุน 200,000 0 200,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 200,000

                                             รวม 4,395,020 250,000 4,645,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 602,000 602,000

    ค่าใช้สอย 602,000 602,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 40,000

                                             รวม 642,000 642,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 250,000 316,000 566,000

    ค่าใช้สอย 250,000 316,000 566,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

                                             รวม 250,000 336,000 586,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 800,000 0 800,000

    ค่าใช้สอย 800,000 0 800,000

งบลงทุน 0 3,931,600 3,931,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,931,600 3,931,600

งบเงินอุดหนุน 0 660,000 660,000

    เงินอุดหนุน 0 660,000 660,000

                                             รวม 800,000 4,591,600 5,391,600

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 70,000 110,000 180,000

    ค่าใช้สอย 40,000 110,000 150,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 0 50,000 50,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000 50,000

                                             รวม 70,000 160,000 230,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,328,658 21,328,658

    งบกลาง 21,328,658 21,328,658

                                             รวม 21,328,658 21,328,658







รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

อําเภอบ้านธิ  จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 62,948,600   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,890,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 2,800,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 30,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 10,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,008,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 864,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 437,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 15,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 420,000 บาท
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด จํานวน 1,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 13,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,096,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 650,000 บาท
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 50,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 120,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 2,596,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,504,600 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 33,504,600 บาท
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

อําเภอ บ้านธิ  จังหวัดลําพูน
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,800,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,083,015.12 2,070,543.32 2,307,067.23 2,400,000.00 -98.75 % 30,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 55,157.59 55,110.60 62,504.49 80,000.00 -87.50 % 10,000.00

     ภาษีป้าย 26,752.36 37,184.16 42,777.80 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,164,925.07 2,162,838.08 2,412,349.52 2,532,000.00 2,890,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,677.20 2,289.20 2,832.40 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 18,563.00 22,406.00 15,171.00 35,000.00 -71.43 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 864,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 900.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 930.00 890.00 1,080.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,530.00 2,540.00 2,490.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง 0.00 0.00 20.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 6,300.00 5,100.00 4,080.00 10,000.00 -80.00 % 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,700.00 0.00 0.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 1,347.62 564.03 30,363.49 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 48,793.00 125,286.00 14,940.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 1,000.00 900.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 45,600.00 40,050.00 28,720.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,340.00 1,440.00 2,130.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 800.00 820.00 820.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 130,580.82 201,385.23 102,646.89 167,000.00 1,008,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00

     ดอกเบีย 228,735.94 193,213.95 192,260.32 350,000.00 20.00 % 420,000.00

     ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 617.65 607.95 593.50 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 153.08 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 229,353.59 193,821.90 193,006.90 362,000.00 437,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 64,200.00 27,400.00 800.00 45,000.00 -77.78 % 10,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 84.00 0.00 430.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 20,745.00 3,000.00 58,893.50 10,000.00 -80.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 85,029.00 30,400.00 60,123.50 57,000.00 13,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 491,051.70 405,178.41 523,847.79 550,000.00 18.18 % 650,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,122,524.47 8,619,175.66 9,638,800.92 10,100,000.00 -0.99 % 10,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,748,920.16 3,730,544.97 4,036,438.06 4,200,000.00 -4.76 % 4,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 216,736.13 96,562.14 189,162.78 300,000.00 -66.67 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 1,654,016.34 1,685,378.07 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,557,802.79 4,061,562.87 6,507,234.65 7,000,000.00 7.14 % 7,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 38,395.00 23,900.00 30,468.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 114,764.70 100,386.04 79,139.49 102,000.00 17.65 % 120,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 56,409.30 52,483.83 50,750.07 120,000.00 -41.67 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 2,594,313.00 2,188,647.00 2,550,639.00 3,500,000.00 -25.83 % 2,596,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 7,920.00 17,090.00 11,460.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,602,853.59 20,980,908.99 23,617,940.76 25,932,000.00 25,096,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 8,645,689.00 24,805,538.00 26,406,844.00 30,000,000.00 11.68 % 33,504,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,645,689.00 24,805,538.00 26,406,844.00 30,000,000.00 33,504,600.00

รวมทุกหมวด 31,859,530.07 48,374,892.20 52,792,911.57 59,050,000.00 62,948,600.00
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 495,259.36 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 40,643.87 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 40,643.87 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2,664,000 2,642,400 2,526,942.86 2,370,200 -5.83 % 2,232,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,348,720 3,327,120 3,189,889.96 3,054,920 2,916,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,091,422.54 2,067,033.9 2,250,175.24 2,945,200 8.94 % 3,208,420

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5,741.94 7,405 14,530 19,020 47 % 27,960

เงินประจําตําแหน่ง 201,600 203,338.71 99,460.21 126,000 0 % 126,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 170,190 179,940 190,500 203,520 8.96 % 221,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,863,955.26 1,257,228.65 1,300,684.09 1,711,440 1.74 % 1,741,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 120,000 114,034.41 116,675.27 140,460 0.68 % 141,420

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

อําเภอบ้านธิ    จังหวัดลําพูน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอื่นๆ 0 0 38,266.67 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,452,909.74 3,828,980.67 4,010,291.48 5,229,640 5,550,760

รวมงบบุคลากร 7,801,629.74 7,156,100.67 7,200,181.44 8,284,560 8,467,480

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,900 27,750 0 460,000 -56.52 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 153,950 80,950 115,350 160,000 0 % 160,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 19,017 18,470.25 25,049.75 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 191,867 127,170.25 140,399.75 680,000 410,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 438,698 648,005.2 910,052.5 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 884,900 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 850,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 74,970 69,920 280,045 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการ 40,369.92 0 0 0 100 % 295,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 165,911.28 180,864.58 300,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 52,400 854.2 % 500,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลา 0 0 0 7,000 0 % 7,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่ง
แสดงออกถึงความสําคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และพระ
บรมวงศานุวงศ์

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ   คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา  พนักงานส่วนตําบลและเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ 
ประจําปี 2561

0 0 296,145 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริาหร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง 
และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาบ

0 0 0 298,000 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมและธร
รมาภิบาลของคณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาบประจําปี ๒๕๖๐

0 85,280 0 0 0 % 0

งานรัฐพิธีและราชพิธี 0 0 0 0 100 % 100,000

งานรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ 0 0 0 150,000 -100 % 0

งานรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ 
ค่าจัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ ฯ 0 0 1,000 0 0 % 0

งานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ 40,000 0 0 0 0 % 0

ฝึกอบรมและสัมนาให้แก่ผู้บริหาร  
พนักงาน  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 37,715 0 0 0 0 % 0

ฝึกอบรมและสัมมนา 243,530 0 0 0 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 46,637.6 45,390 163,385.26 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 921,920.52 1,014,506.48 1,831,492.34 1,892,300 2,282,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 345,474 191,819 200,887.6 250,000 -20 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,766 15,664 24,157 25,000 -20 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 5,780 19,965 30,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,836.92 29,675 69,700 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 170,092.45 153,536.71 165,174.76 226,500 5.96 % 240,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,725 73,308 79,963 110,000 -36.36 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 604,894.37 469,782.71 559,847.36 696,500 585,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 339,565.64 297,722.7 327,862.45 415,000 8.43 % 450,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 53,281.74 52,577.66 48,390.05 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,322 19,911 15,914 35,000 142.86 % 85,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 128,500.8 128,500.8 129,642.96 138,500 1.08 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 546,670.18 498,712.16 521,809.46 638,500 725,000

รวมงบดําเนินงาน 2,265,352.07 2,110,171.6 3,053,548.91 3,907,300 4,002,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชาสัมพันธ์ ขนาด 
185x145x75 เซนติเมตร 0 0 0 6,700 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 0 0 0 4,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องประชุม
ดอยงุ้ม 0 0 0 218,000 -100 % 0
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เครื่องดูดฝุ่น 8,500 0 0 0 0 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร 0 0 15,990 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 67,600

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน 0 0 0 0 100 % 9,700

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 3 
เครื่อง 0 0 84,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ 
เครื่อง 0 56,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
ระบบ Inverter ขนาด 9,462 BTU 
สามารถฟอกอากาศได้ จํานวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน

0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
สําหรับห้องประชุมดอยง้ม 0 0 285,000 0 0 % 0

จัดซื้อชุดรับแขกโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 0 0 16,590 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 16,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมไอเย็น 99,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารบานเปิด (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) 0 0 0 0 100 % 5,000

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว และ
เก้าอี้มีพนักพิง จํานวน 1 ตัว 0 0 6,180 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา 0 9,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งสําหรับ
ห้องประชุมดอยง้ม 0 0 65,270 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 9,000 0 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI 
Lumens จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
และราคา ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561

0 0 0 62,500 -100 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 38,900 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR 0 0 39,850 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า   แบบเข็น 12,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เย็น 0 5,700 0 0 0 % 0

ตู้ทํานํ้าร้อน   นํ้าเย็น 5,190 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอนาล็อก  
แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร

35,000 0 0 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล พร้อม
อุปุกรณ์ติดตั้ง 0 0 0 0 100 % 22,000

คอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์  จํานวน 2 เครื่อง 42,600 0 0 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ 
(smart card reader)
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
4.8 MHz
- สามารถใช้ผ่านช่องเชื่อม (Interface) 
แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรเอนกประสงค์ 
(Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 
5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ได้
เป็นอย่างน้อย
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562

0 0 0 2,100 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล เป็นเงิน 21,000 บาท 
(ประจําห้องประชุม)

0 0 0 21,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล 0 39,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีด
หมึก (Inkjet) ราาคา 7,600 บาท 
จํานวน 2 เครื่อง

15,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0 16,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด
หมึก (Injet) 0 0 7,700 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (30หน้า/นาที) 7,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 32,900 18,000 5,900 5,900 -100 % 0

จอภาพแบบ LCD หรือ LED 4,600 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวล
ผลพร้อมติดตั้ง 0 63,600 22,000 22,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
- เป็นเครื๋องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 
5,760x1,440 dpi
- ความเร็วในการพิมพ์ (ขาดดํา/สี) ขาว
ดํา A4 33 หน้า/นาที่
  สี A4 15 หน้า/นาที ตามมาตรฐาน 
ISO 10.5/5 ipm
- มีช่อมเชื่อมต่อ USB/WIFI
- ใส่กระดาษในถาด 100 แผ่น
- ใช้ได้กับ A4 Letter Legal

0 0 0 10,300 -100 % 0

อุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิทัล (DVR- 
Digital  Video Recorder) แบบ 16 
ช่อง

46,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์   จํานวน 2 ซุ้ม 0 0 0 0 100 % 198,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 37,229.6 42,598.31 98,761 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 400,719.6 259,998.31 647,241 467,500 352,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปูกระเบื้องห้องประชุมดอยงุ้ม 
อบต. ห้วยยาบ 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 9,100 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,100 0 0 0 200,000

รวมงบลงทุน 409,819.6 259,998.31 647,241 467,500 552,300
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งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยาบ

0 0 0 0 100 % 25,000

สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาบ

0 0 0 19,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 19,000 25,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 19,000 25,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 167,000 17,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 167,000 17,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 167,000 17,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 10,643,801.41 9,543,270.58 10,900,971.35 12,678,360 13,046,780

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,051,164.19 992,120.05 1,012,004.19 1,144,120 48.29 % 1,696,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 17,477.58 0 14,200 19,020 143.85 % 46,380

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 31,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 367,320 349,200 270,960 389,880 2.92 % 401,280
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 58,000 47,340 72,960 -48.52 % 37,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,537,961.77 1,441,320.05 1,376,004.19 1,667,980 2,223,780

รวมงบบุคลากร 1,537,961.77 1,441,320.05 1,376,004.19 1,667,980 2,223,780

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 140,000 -64.29 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 900 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 35,900 42,600 32,400 100,000 -40 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,550 44,643.25 4,200 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 91,450 87,243.25 36,600 255,000 165,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 28,752 183,325 265,973 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 200,000 -100 % 0

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 19,136 0 106,722 120,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 49,549.33 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังและ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนา
รายได้

0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในหน้าที่ 
(โครงการสํารวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อประเมินราคาสําหรับใช้เป็นฐานใน
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

0 0 0 500,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,850 1,500 8,750 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 56,738 234,374.33 381,445 840,000 840,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,491.05 59,998.05 69,667.9 60,000 0 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 2,000 400 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,310 85,620 75,635 85,000 -41.18 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 88,801.05 145,618.05 145,302.9 147,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 236,989.05 467,235.63 563,347.9 1,242,000 1,125,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดตั้งหรือแขวน ขนาด 30,000 
BTU  จํานวน 2 เครื่อง ราคาและ
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

0 0 0 80,400 -100 % 0

ชุดโต๊ะเก้าอี้ 2,300 0 0 0 0 % 0

ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 8 ตู้ 0 0 0 100,000 -100 % 0

ตู้เอกสารบานเปิด 0 0 2,354 0 0 % 0

โทรศัพท์ไร้สาย 0 0 1,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์  จํานวน   3  เครื่อง 0 66,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  0 0 42,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง 0 0 0 44,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  15:36:34 หน้า : 11/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องพิมพ์Multifunctionชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0 27,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer) 0 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 4,700 11,600 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 
2 เครื่อง 0 0 0 11,800 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 16,478 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 24,000 -58.33 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,000 129,278 45,454 260,200 10,000

รวมงบลงทุน 7,000 129,278 45,454 260,200 10,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,781,950.82 2,037,833.68 1,984,806.09 3,170,180 3,358,780

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,425,752.23 11,581,104.26 12,885,777.44 15,848,540 16,405,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 83,440 0 63,880 70,000 -57.14 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 83,440 0 63,880 70,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรม 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 83,440 0 63,880 70,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ 0 0 19,650 0 0 % 0

ไฟกระพริบโซล่าเซลล์บอกทางแยก 0 85,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 85,000 19,650 0 0

รวมงบลงทุน 0 85,000 19,650 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 83,440 85,000 83,530 70,000 60,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 31,500 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 31,500 100,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
ลดอบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

0 0 3,360 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0 0 6,860 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน 0 12,710 24,260 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน 9,860 0 0 0 0 % 0

โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 0 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 9,860 12,710 34,480 95,000 125,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 16,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 29,600 0 33,032 80,000 -62.5 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 29,600 0 49,032 100,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 39,460 12,710 115,012 295,000 225,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 5 วัตต์ 0 0 0 36,000 -100 % 0

เครื่องสูบนํ้า 0 0 0 0 100 % 20,000

จัดซื้อถังนํ้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 55,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเปิด                          
                                           0 0 0 6,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 0 0 5,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อเครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง 
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 0 12,000 -100 % 0

หัวฉีดนํ้าดับเพลิง                                
                                         22,000 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 77,000 0 11,500 126,000 20,000

รวมงบลงทุน 77,000 0 11,500 126,000 20,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 116,460 12,710 126,512 421,000 245,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 199,900 97,710 210,042 491,000 305,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 483,287.33 1,244,754 1,577,420 683,900 43.61 % 982,140

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 18,600 815 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 348,335 838,160 762,480 337,920 70.13 % 574,920

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 14,905 58,600 37,680 12,000 300 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 907,127.33 2,184,329 2,419,580 1,075,820 1,647,060

รวมงบบุคลากร 907,127.33 2,184,329 2,419,580 1,075,820 1,647,060

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 250,000 -80 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 41,500 63,450 73,950 78,000 -48.72 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 8,870 7,880 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 41,500 72,320 81,830 348,000 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 80,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ....พัฒนาศักยภาพครู 
 บุคลากรทางการศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษาในสังกัด อปท.

0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 92,372 71,076 145,010 180,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,300 2,500 3,100 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 97,672 73,576 148,110 280,000 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,055 24,736 28,782 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 960 15,000 19,820 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 29,015 39,736 48,602 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 168,187 185,632 278,542 678,000 450,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 30,900 0 0 0 0 % 0

แผงกั้นห้อง 0 0 14,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0 0 0 1,288,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล  
จํานวน 1 ตัว
- มีความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพไม่น้อย
กว่า 21 ล้านพิกเซล
- หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- เลนส์ช่วงไม่น้อยกว่า 18-135 mm.
- มีระบบออโต้โฟกัส
- บันทึก VDO  ระดับ Full HD
- มีระบบแฟลชในตัว
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 32 
GB
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- มีอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีขาตั้งกล้อง
- รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

0 0 0 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 40,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 0 0 2,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,900 0 16,600 1,328,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับถมที่
รองรับการก่อสร้างโรงอาหารและสนาม
เด็กเล่นของโรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วย
ยาบ

0 0 87,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 87,000 0 0

รวมงบลงทุน 30,900 0 103,600 1,328,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,106,214.33 2,369,961 2,801,722 3,081,820 2,137,060

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,732,340 11.14 % 1,925,280

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 38,500 467.27 % 218,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 640,760 -10.93 % 570,720

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 57,000 -36.84 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,468,600 2,750,400

รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,468,600 2,750,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000 90,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 401,724 527,353 1,008,271 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 800,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 880,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0 927,060 0 0 0 % 0

 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 802,645 0 0 0 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 0 80,000 0 0 0 % 0

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 80,000 0 0 0 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ
พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน 30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดเรียนการสอนสําหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 52,700 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 0 0 80,000 80,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล 0 0 0 2,000 0 % 2,000

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการทําบุญเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาล
อบต.ห้วยยาบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ห้วยยาบ

0 0 35,000 0 0 % 0

โครงการผลิตหุ่นยนต์เพื่อเด็กในชุมชน 50,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 21,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 1,132,511 1,732,200 0.18 % 1,735,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมรัก
การอ่านในสถานศึกษา

0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

0 21,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,385,369 1,658,113 2,255,782 2,614,200 2,797,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 21,081.5 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,075 29,455 67,752 60,000 0 % 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 698,132.18 673,610.72 757,028.54 971,525 4.73 % 1,017,502

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการศึกษา 40,000 48,333 65,332 108,000 -7.41 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 760,207.18 751,398.72 911,194.04 1,139,525 1,227,502

รวมงบดําเนินงาน 2,145,576.18 2,409,511.72 3,166,976.04 3,773,725 4,114,902

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 โต๊ะระดับ๓-๖ จํานวน ๒ ตัว ๆ ละ 
๔,๐๐๐ บาท 0 8,000 0 0 0 % 0

๒. ตู้เก็บกระเป๋านักเรียน ขนาด ๖ ช่อง 
ไม่มีฝาปิด จํานวน ๑๕ ใบ ๆ ละ ๘๐๐ 
บาท

0 12,000 0 0 0 % 0
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เก้าอี้สํานักงาน 0 10,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 26000 BTU 
จํานวน   5 เครื่อง 0 0 0 181,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 30000 BTU 
จํานวน   2 เครื่อง 0 0 0 80,400 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทานข้าว 0 7,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดฝาผนังสําหรับอาคาร
โรงเรียนอนุบาลศพด. 28,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ 4,000 0 16,000 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมสําหรับอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาล อบต. ห้วยยาบ 0 0 70,000 0 0 % 0

ติดตั้งผ้าม่านห้องเรียนอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาล 0 0 0 0 100 % 150,000

ติดตั้งมุ้งลวดอาคารเรียน โรงเรียน
อนุบาล 0 0 0 0 100 % 100,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  4 ชุด 0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสําหรับ
เด็ก 0 0 100,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบ
เสียงประกาศ และประชาสัมพันธ์ภาย
อาคารและบริเวณโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ  

0 0 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) 0 0 26,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองนํ้า 0 0 35,370 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เย็น 0 5,700 8,990 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทานข้าว 0 0 20,000 0 0 % 0
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เพื่อจัดซื้อโต๊ะทานข้าว พร้อมม้านั่ง
สําหรับเด็ก 0 0 3,540 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด
หมึก(Inkjet Printer) 0 15,800 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 11,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมติด
ตั้งอุปกรณ์ 0 44,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,000 113,900 299,900 331,400 290,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างโรงอาหารสําหรับโรงเรียน
อนุบาล 0 0 0 805,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าออก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซ่
มอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาบ

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าต่อเติม/ปรับปรุงอาคารเรียนพร้อม
ห้องนํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 700,000

ค่าถมดิน 0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 0 0 199,000 0 0 % 0
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โครงการปรัิบปรุงและซ่อมแซม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยยาบ 0 189,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 189,000 199,000 1,155,000 1,200,000

รวมงบลงทุน 232,000 302,900 498,900 1,486,400 1,490,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 1,074,200 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,145,600 0 1,130,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 1,324,000

อุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 1,284,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,145,600 1,074,200 1,130,000 1,284,000 1,324,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,145,600 1,074,200 1,130,000 1,284,000 1,324,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,523,176.18 3,786,611.72 4,795,876.04 9,012,725 9,679,302

รวมแผนงานการศึกษา 4,629,390.51 6,156,572.72 7,597,598.04 12,094,545 11,816,362

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 320,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่น
เหม็นต่างๆในเขตพื้นที่ตําบลห้วยยาบ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ 0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 72,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 522,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 592,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 5,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวล
ผลพร้อมติดตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 27,900 22,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 27,900 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 27,900 614,000

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,086 2,373 0 0 0 % 0
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,000 86,800 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 83,086 89,173 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 83,086 89,173 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 118,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 118,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 118,000 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 120,000 280,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 120,000 280,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 280,000 0 0 0

รวมงานโรงพยาบาล 321,086 369,173 0 0 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 144,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 144,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 320,000 -100 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 72,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

0 0 41,850 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 41,850 492,000 0

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 120,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 41,850 612,000 144,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 320,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ
ประโยชน์ 0 0 0 400,000 -20 % 320,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 320,000 400,000 320,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 320,000 400,000 320,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 361,850 1,012,000 464,400

รวมแผนงานสาธารณสุข 321,086 369,173 361,850 1,039,900 1,078,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การแก้ไขปัญหาภัยหนาว 99,840 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ที่ประสบสภาวะอากาศ
หนาว

0 99,840 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
เด็กและเยาวชนตําบลห้วยยาบ 0 0 0 80,000 -12.5 % 70,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้
สูงอายุตําบลห้วยยาบ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
สภาเด็กและเยาวชน 0 0 98,260 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูง
อายุ 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการมหกรรมผู้สูงอายุ 0 0 69,560 0 0 % 0

โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตําบลห้วย
ยาบ 0 0 0 70,000 0 % 70,000

โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตําบลห้วย
ยาบ ประจําปี ๒๕๕๙ 70,000 0 0 0 0 % 0

โครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุ 0 69,760 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้
สูงอายุ 11,460 0 30,360 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนตําบลห้วยยาบ 0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุตําบลห้วยยาบ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลห้วยยาบ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส 0 0 14,070 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
 และผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ  และทุก
คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการและทุกคน
เข้าถึงประโยชน์

0 0 0 0 100 % 15,000

โครบงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 18,960 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 200,260 199,600 212,250 370,000 520,000

รวมงบดําเนินงาน 200,260 199,600 212,250 370,000 520,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 200,260 199,600 212,250 370,000 520,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 200,260 199,600 212,250 370,000 520,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,152,529.74 1,003,346.13 1,067,400 998,580 56.55 % 1,563,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 39,300

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 277,720 285,480 297,240 312,240 105.88 % 642,840

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 39,750 29,580 23,820 18,300 78.36 % 32,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,511,999.74 1,360,406.13 1,430,460 1,371,120 2,320,020

รวมงบบุคลากร 1,511,999.74 1,360,406.13 1,430,460 1,371,120 2,320,020

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 350,000 -62.86 % 130,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 35,800 38,500 23,697.29 25,000 0 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,989.75 22,866 29,044 40,000 25 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 48,789.75 61,366 52,741.29 435,000 225,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 72,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 0 100 % 900,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 0 0 0 0 100 % 400,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การเดินทางไปราชการ 54,887.43 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 41,183.75 15,930 90,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,365 0 32,483.07 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 60,252.43 41,183.75 120,413.07 410,000 1,430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,784 18,393 14,437 35,000 -14.29 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุก่อสร้าง 9,900 20,900.5 7,440 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,637 2,795 11,581.25 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,650 8,420 2,360 50,000 -40 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 63,971 50,508.5 35,818.25 285,000 220,000

รวมงบดําเนินงาน 173,013.18 153,058.25 208,972.61 1,130,000 1,875,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อแผงกั้นห้อง 0 0 14,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 6,750 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสําหรับใช้ใน
กองช่าง 44,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา 0 25,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง  จํานวน ๑ เครื่อง 0 7,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์All In Oneสําหรับ
งานประมวลผล 0 0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด KVA จํานวน 
1 เครื่อง 0 0 0 5,900 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมติด
ตั้งอุปกรณ์ 0 44,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 11,400 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 29,196 0 0 0 % 0

คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,000 116,596 20,750 58,900 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบควบคุมงาน 0 0 0 200,000 0 % 200,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก

0 0 184,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 184,000 200,000 200,000

รวมงบลงทุน 44,000 116,596 204,750 258,900 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,729,012.92 1,630,060.38 1,844,182.61 2,760,020 4,395,020

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 160,600.6 140,935 215,480 200,000 25 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 160,600.6 140,935 215,480 200,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 160,600.6 140,935 215,480 200,000 250,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดินบริเวณ อบต. ห้วยยาบ 49,880 0 0 0 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

เพื่อก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 
10  (บ้านแสนตอ) 0 0 0 500,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๘-หมู่ที่ ๑๔ 0 610,000 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ป่าตึง หมู่ 5 0 0 0 337,700 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันพระเจ้าแดง หมู่ 6 0 0 0 363,200 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยไซกลาง- หมู่ 13 (ข้าง รพสต.บ้าน
ห้วยไซ)

0 0 0 142,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
บ้านห้วยม่วง 411,500 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยไซกลาง  หมู่ 9

290,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ 16 0 0 0 285,100 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ 4 397,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่าลาน หมู่ 11 490,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแจ้ซ้อน หมู่ที่ 1

0 0 0 488,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ หมู่ที่ 14

0 0 0 163,000 -100 % 0

ก่อสร้างวางฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรงบนรางระบายนํ้าเดิม หมู่ 11 0 0 0 290,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 586,032 705,400 404,400 0 0 % 0

ปรับปรุงเสียงตามสาย 397,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,621,412 1,315,400 404,400 2,569,000 0

รวมงบลงทุน 2,621,412 1,315,400 404,400 2,569,000 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 988,188.81 150,000 303,906.82 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 501,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 988,188.81 150,000 303,906.82 501,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 988,188.81 150,000 303,906.82 501,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,770,201.41 1,606,335 923,786.82 3,270,000 250,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เตาเผาขยะแบบไร้ควัน 150,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 150,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 150,000 0 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 150,000 0 0 0 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,649,214.33 3,236,395.38 2,767,969.43 6,030,020 4,645,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 62,865 27,545 7,080 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 โครงการประกวดคัดเลือกหมู่
บ้าน/ชุมชนสะอาด 0 8,910 0 0 0 % 0

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด และปัญหาอาชญากรรม 0 28,680 0 0 0 % 0
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5. โครงการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้
แก่ราษฎร 0 68,420 0 0 0 % 0

9.  ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง 0 24,120 0 0 0 % 0

โครงการกําหนดวิสัยทัศน์องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาบ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
ปัญหาอาชญากรรม 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรม 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการงานโคนมและเกษตรของดี
ตําบลห้วยยาบ ประจําปี 2562 0 0 0 309,000 -100 % 0

โครงการจัดงานโคนมตําบลห้วยยาบ 
ประจําปี 2561 0 0 430,700 0 0 % 0

โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่ง
แสดงออกถึงความสําคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัติรย์และพระบรม
วงศานุวงศ์

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาบ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชนดีเด่น

0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการบูรณาการ การฝึกอบรมอาชีพ
และการบริการซ่อมแซมเครื่องมือที่ใช้
ในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ตําบลห้วยยาบ  

0 30,400 0 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบัน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประชุุมประชาคม ผู้นําชุมชน 
ผู้แทนชุมชน 0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ 0 62,768 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่น
เหม็นต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตําบลห้วยยาบ 0 0 14,760 0 0 % 0
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่น
เหม็นต่าง ๆในเขตพื้นที่ตําบลห้วยยาบ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และปัญหาอาชญากรรม 16,780 0 13,110 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณฯและเรียนรู้พระราชกรณีย
กิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0 348,270 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การ
ส่งเสริมอาชีพ ประชาชนตําบลห้วยยาบ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระ
ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ
.ศ. 2560

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค 0 0 1,480 5,000 -100 % 0

โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลห้วยยาบ 0 0 35,900 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้แก่
ราษฎร 197,155 0 0 0 0 % 0

โครงการสาธิตทฤษฏีใหม่อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ(ศูนย์พ่อดอยหมัด) 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องประชาธิปไตย กฎหมายการเลือกตั้ง
และการมีส่วนร่วมของประชาชน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข 
จังหวัดลําพูนเคลื่อนที่ 0 50,250 0 0 0 % 0

โครงการหมู่บ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ 0 0 23,620 0 0 % 0

โครงประชุมประชาคม  ผู้นําชุมชน  ผู้
แทนชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000
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งานโคนมและเกษตรของดีตําบลห้วย
ยาบ 0 0 0 0 100 % 300,000

ชุมชนน่าอยู่  หน้าบ้านน่ามอง 38,230 0 0 0 0 % 0

ส่งเสริมอาชีพโคนม 338,580 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 653,610 679,363 526,650 724,000 602,000

รวมงบดําเนินงาน 653,610 679,363 526,650 724,000 602,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 42,000 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 42,000 0 0 0 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 42,000 0 0 0 40,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 695,610 679,363 526,650 724,000 642,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 695,610 679,363 526,650 724,000 642,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้าน
ภัยยาเสพติด 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนตําบล
ห้วยยาบ

180,000 300,000 200,000 0 0 % 0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 0 0 0 0 100 % 50,000
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ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 15,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 195,000 300,000 200,000 200,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 195,000 300,000 200,000 200,000 250,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 195,000 300,000 200,000 200,000 250,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

๑.  งานประเพณียี่เป็ง เป็นเงิน 
๑๗๐,๐๐๐ บาท 56,000 0 0 0 0 % 0

๓. งานตานก๋วยสลาก เป็นเงิน๑๕,๐๐๐ 
บาท 15,000 0 0 0 0 % 0

๔. งานสรงนํ้าพระธาตุ เป็นเงิน 
๖๘,๐๐๐ บาท 68,000 0 0 0 0 % 0

๕. โครงการแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 20,000 0 0 0 0 % 0

โครงการ ประเพณีตานก๋วยสลาก 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ ประเพณียี่เป็ง 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการ ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ 0 0 0 0 100 % 81,000

โครงการ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการตานก๋วยสลาก 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเตียวขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ไห
ว่สากู่ชี้ฟ้าร่วมใจพัฒนาที่ผาดอยง้ม 15,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเตียวขึ้นดอยง้ม 0 18,620 24,800 30,000 -100 % 0
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โครงการประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการแห่เทียนพรรษา 0 20,000 25,000 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
ศาสนพิธีในท้องถิ่น ตําบลห้วยยาบ 13,460 0 0 0 0 % 0

งานตานก๋วยสลาก 0 15,000 15,000 0 0 % 0

งานประเพณียี่เป็ง 0 0 80,000 100,000 -100 % 0

งานสรงนํ้าพระธาตุ 0 65,000 65,000 81,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 187,460 118,620 209,800 256,000 316,000

รวมงบดําเนินงาน 187,460 118,620 209,800 256,000 316,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 80,000 95,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 0 0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 80,000 95,000 0 50,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 95,000 0 50,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 267,460 213,620 209,800 306,000 336,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 462,460 513,620 409,800 506,000 586,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 1,000,000 -20 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,000,000 800,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,000,000 800,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,000,000 800,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนทางเข้าคสล.ภายในอบต
.ห้วยยาบ 0 0 0 0 100 % 470,000

ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านแสนตอป่าก้าง 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเชื่อมไปดอยงุ้ม บ้านห้วยไซ
ใต้ หมู่ 8

0 0 0 0 100 % 135,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแจ้ซ้อน หมู่ 1 ซ. บ้านนาย
บุญมี - นายแสวง ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 115 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 345 ตารางเมตร

0 0 0 0 100 % 207,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู่ 15 ข้าง
บ้านนายสะอาด วงค์คม

0 0 0 0 100 % 190,700

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ 3 ถนนฝั่งซ้าย
คลองชลประทาน 7 R

0 0 0 0 100 % 498,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซ.หมางเมิน บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8 0 0 0 0 100 % 153,600

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก หมู่ 14 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่หาด หมู่ 7 0 0 0 0 100 % 244,800

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ 4 บ้าน
ห้วยไซกลาง หมู่ 9

0 0 0 0 100 % 292,500

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านห้วยไซ
กลาง หมู่ 9 - บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์  หมู่ 
15

0 0 0 0 100 % 140,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน อบต. ห้วย
ยาบ 0 0 0 0 100 % 550,000

โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่าหมอก หมู่ 12 (ข้างแยก
ทางหลวง ป่าก้าง-ดอนปิน)

0 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 3,931,600

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 3,931,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
บ้านธิ 0 0 0 0 100 % 660,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 660,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 660,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 0 4,591,600

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,000,000 5,391,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง (ต้นแบบ)ประจําปี 2559 65,370 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกพืชสมุนไพรป้องกันและ
จํากัดศัตรูพืช, ผักสวนครัวรั้วกินได้ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 0 0 13,810 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และวัสดุปลูกตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและวัสดุปลูกตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 9,810 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 65,370 0 23,620 50,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 123,990 123,280 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 123,990 123,280 0 50,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 189,360 123,280 23,620 100,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  0 0 7,150 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า  แบบข้ออ่อน  จํานวน  ๒ 
 เครื่อง 0 0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเลื่่อยยนต์ จํานวน 2 ตัว 0 0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 51,150 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 51,150 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 189,360 123,280 74,770 100,000 70,000

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า พัฒนาดอยง้ม 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า พัฒนาดอยงุ้ม 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการคืนต้นไม้สู่ป่าพัฒนาดอยง้ม 0 6,970 8,830 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงตําบลห้วยยาบ 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ 0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3,480 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,480 6,970 8,830 70,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 3,480 6,970 8,830 70,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า 0 0 0 66,000 -24.24 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 66,000 50,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 66,000 50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 3,480 6,970 8,830 136,000 160,000

รวมแผนงานการเกษตร 192,840 130,250 83,600 236,000 230,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 146,022 143,863 134,827 197,395 2 % 201,338

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 6,500 53.85 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 12,280,700 13,096,000 15,584,400 3.6 % 16,146,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 3,302,400 3,325,600 3,571,200 -1.61 % 3,513,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 186,000 189,000 190,000 204,000 2.94 % 210,000

สํารองจ่าย 424,200 63,313.9 0 501,000 11.46 % 558,410

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 350,000 350,000 350,000 0 0 % 0

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 355,000 11.27 % 395,000

เงินช่วยพิเศษ 0 27,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 231,000 245,000 248,080 290,500 1.31 % 294,310

รวมงบกลาง 1,337,222 16,601,276.9 17,344,507 20,709,995 21,328,658

รวมงบกลาง 1,337,222 16,601,276.9 17,344,507 20,709,995 21,328,658

รวมงบกลาง 1,337,222 16,601,276.9 17,344,507 20,709,995 21,328,658

รวมแผนงานงบกลาง 1,337,222 16,601,276.9 17,344,507 20,709,995 21,328,658

รวมทุกแผนงาน 26,113,735.07 39,565,065.26 42,400,043.91 59,050,000 62,948,600
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ
อําเภอ บ้านธิ   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,948,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,046,780 บาท

งบบุคลากร รวม 8,467,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาบ  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน    244,800 บาท  และเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน    2   อัตราๆ  ละ 11,220 บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน    269,280  บาท 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน    21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน    2   อัตราๆ  ละ 880
 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน    21,120  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน    21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน    2   อัตราๆ  ละ 880
 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน    21,120  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 86,400 บาท  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ดังนี้
1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ  11,220 บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน 134,640 บาท  
2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน 110,160 บาท  
3. เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 22 อัตราๆ ละ 7,200บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน 1,900,800 บาท  
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล 7,200 บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 86,400 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,550,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,208,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานส่วนตําบลสังกัด สํานักงานปลัด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 27,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ฯลฯ ของ
พนักงานส่วนตําบล 
เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงิน
เดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
5) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2558
6) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
7) หนังสือประกาศคณะกรรมการพนังกานส่วนตําบลจังหวัดลําพูน ลงวัน
ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2,3,4,5,6) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,741,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด
สํานักงานปลัด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2,3,4,5,6) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  15:37:30 หน้า : 6/83



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 141,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างชั่วคราว 
ตามเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง  หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ก.ค 2558

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่นๆ ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือสํานักงานกจ. กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 4,002,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

1.ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 และประกาศหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาบ รวมถึงคณะกรรมการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการประเมินความชํานาญหรือเชี่ยวชาญ ผลการประเมิน
ทางวิชาการของพนักงานผู้รับการประเมิน ฯลฯ
- เพื่อจ่ายค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และมีสิทธิได้รับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง                   
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
                                                                  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านค่าช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะ
ได้รับ  
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
ตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 2,282,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลให้ปฏิบัติงานต่างๆ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณ
การไว้ตามอัตราที่กําหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย 
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่
รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือ
ชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการ จํานวน 295,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตามที่กฎหมายกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณี
อื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภา ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้ และ
พวงมาลา ตามความจําเป็น  
ตามระเบียบ /หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยสําคัญดังนี้
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ ครั้ง
ละไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท-
-หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้

โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสําคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม จัดงานวัน
สําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรอง ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าจัดสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่า หรือค่าบริการ วัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นรวมค่าติดตั้ง และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค
เตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ รวมถึงค่า
ติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง และค่าใช้
จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 6  หน้า  49   
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ   คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบและองค์กร การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป ผู้นําหมู่บ้าน ตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนา ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  48   ลําดับที่ 3

งานรัฐพิธีและราชพิธี จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหา
ราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม วันเฉลิม  พระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน งานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ฯลฯ โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆ ค่าจัดและ
ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 5  หน้า  49   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 585,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น
เปลืองไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมหรือสิ่งของมีลักษณะคงทน
ถาวร ได้แก่ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดแฟ้มประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร นํ้าดื่ม และ
เครื่องใช้สํานักงานอื่นๆ ที่ใช้ในสํานักงาน หนังสือพิมพ์ วารสาร กระดาษ
คาร์บอน ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้
ถูพื้น นํ้ายาล้างจาน กระดาษชําระ ถ้วยชาม แก้วนํ้า แก้วกาแฟ ผ้าปู
โต๊ะ ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถ
ยนต์ ไขควง หัวเทียน นํ้ากลั่น แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรก กระจกมองข้างรถ
ยนต์
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการ
ใช้งาน เมาส์ เมมโมรี่ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แฟลชไดร์ฟ ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 725,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการ หรือ  หรือ  อาคาร สถาน
ที่ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชําระ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวัน
ที่ 23 พฤษภาคม 2562
 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมาย
ความรวมถึงค่าใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตตําบล ค่าใช้จ่ายบริการ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ที่ใช้ประจําสํานักงาน อบต. รวมถึงค่าสื่อสาร
อื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และหมายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการบริ
การ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 552,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 352,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 67,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU 
พร้อมค่าติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 128 ลําดับที่ 2

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 9,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
ประมาณ เดือน ธันวาคม 2561 หน้า 22 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่ 16 หน้า 129

ตู้เอกสารบานเปิด (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) จํานวน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล พร้อมอุปุกรณ์ติดตั้ง จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิการได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงจอภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 128 ลําดับที่2

ครุภัณฑ์อื่น
ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์   จํานวน 2 ซุ้ม จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มพระฉายาลักษณ์ พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ซุ้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 3.30x5.60 เมตร
- ฐาน  ขนาดไม่น้อยกว่า 3.30x1.20 เมตร
- กรอบรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 2.20 x 3.40 เมตร
- ตราสัญลักษณ์  ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
- พานพุ่มเงิน - ทอง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
- ภาพพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90x1.80 เมตร 
- ป้ายชื่อหน่วยงาน
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักประมาณ)  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ลําดับที่ 8 หน้า 128
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้
งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ กล้อง CCTV ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปูกระเบื้องห้องประชุมดอยงุ้ม อบต. ห้วยยาบ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปูกระเบื้องยางหรือ กระเบื้องเซรามิกห้องประชุม
ดอยงุ้ม อบต.ห้วยยาบ ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่1/2562
หน้า 24 ลําดับที่ 9

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกเป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยาบ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาบ
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,358,780 บาท
งบบุคลากร รวม 2,223,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,223,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,696,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือน ตามคําสั่งเลื่อนขั้นและเลื่อน
ระดับให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 46,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ฯลฯ ของ
พนักงานส่วนตําบล 
เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงิน
เดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  
- หนังสือจังหวัดลําพูน ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- หนังสือประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําพูน ลงวัน
ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับ
ที่ 6 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 401,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง   โดยจ่าย
ให้กับพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2561-2563 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง    
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ                                                            
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  15:37:31 หน้า : 22/83



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
ตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
ตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  และเพื่อจ่าย
เป็นค่าสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประเมินราคา สําหรับใช้เป็นฐาน
ในการประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาทิ ค่าจ้างเหมา ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้ง1/2562 หน้าที่ 1 ลําดับ
ที่ 1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและ
พัฒนารายได้

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ และเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี ให้กับผู้เสียภาษี และเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแผ่นพับ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 52 ลําดับที่ 5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการ
ใช้งาน เมาส์ เมมโมรี่ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แฟลชไดร์ฟ ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วัน
หยุดราชการ  
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแก้ไขยาเสพติด ทั้งในส่วนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องในลักษณะบูรณาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบแผนประชารัฐร่วม
ใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดยคํานึงถึงสถานการณ์คลัง  โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง  การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562  หน้า 2  ลําดับที่  6 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
อื่นๆ                                                  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2550

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น ค่าป้ายโครงการ จ้างเหมาประกอบ
อาหาร แผ่นพับ ใบปลิว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรม ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/ว
 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/ว
 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/ว
 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
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ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย การป้องกันและแก้ไขไฟป่าและภัยพิบัติ
ต่างๆ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 089/ว
 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  50  ลําดับที่  1    

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอก
ควันที่เกิดขึ้นในตําบลห้วยยาบ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า ได้แก่ จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891/ว2360
 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565    หน้า  50  ลําดับที่  3    

โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาป้องกันไฟป่า และการเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891/ว2360
 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565    หน้า  50 ลําดับที่  2 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย สําหรับในการปฏิบัติงาน ประกอบ
ด้วย หมวก เสื้อ ชุดปฏิบัติการแบบชุดหมี กางเกง รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795  ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2552

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  15:37:31 หน้า : 31/83



วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง การป้องกันไฟป่า เครื่อง
ดับเพลิงเคมี ตลอดจนการตรวจเช็คเติมนํ้ายาเคมีสําหรับเครื่องดับเพลิง
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกู้ชีพ กู้ภัย เช่น กระเป๋า
ยาเวชภัณฑ์ยา ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก ปลอกคอ ไม้ดามแขน,ขา ผ้าก๊อต
 สําลี และเพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์ อปพร. เช่น กรวยยาง กระบองไฟ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ไฟสปอร์ต
ไลน์มือถือ ไฟฉาย แผงกั้นจราจร ฯลฯ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795  ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2552

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องสูบนํ้า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า               
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 130 ลําดับที่ 20

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,137,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,647,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,647,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 982,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน การปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ่อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ่อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 574,920 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป
ตาพระราชบัญญัติ/มระเบียย/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ่อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ฯลฯ ของ
พนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ่อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วัน
หยุดราชการ  
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
ตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการ....พัฒนาศักยภาพครู  บุคลากรทางการศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษาในสังกัด อปท.

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ.........พัฒนาศักยภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดอปท.
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้ง
ที่ 1/2562 ลําดับที่   24  หน้า  21 
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ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่ง
ขันทักษะวิชาการท้องถิ่นระดับภาคและประเทศ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่1/2562  ลําดับที่  23  หน้า  21 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ  
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
- ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
- ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 1 เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่1/2562 หน้า 25 ลําดับที่ 23
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,679,302 บาท
งบบุคลากร รวม 2,750,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,750,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,925,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา สําหรับครู ผู้อํานวยการ
โรงเรียนอนุบาล ครูผู้ช่วยเด็ก จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ่อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานส่วนตําบลในระดับสาย
งานบริหารและวิชาการ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ ว
 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 30 ลงวัน
ที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 570,720 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป
ตาพระราชบัญญัติ/มระเบียย/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท 0809.2/138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ่อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ฯลฯ ของ
พนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่มท0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ่อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 4,114,902 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ครู และผู้ดูแล
เด็ก  
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับครูและผู้
ดูแลเด็ก ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูและครูผู้ดูแล
เด็กตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
ตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 2,797,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 880,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
ครู และผู้ดูแลเด็ก หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ 
 ตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าพาหนะในการนําเด็กไปส่งสถาน
พยาบาล  สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  อบต.ห้วย
ยาบ
-  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่  26  หน้า  96   
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โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   การจ้างเหมาจัด
สถานที่  การจัดซื้อของขวัญ  ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  29  หน้า  97  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,735,400 บาท
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ค่าอาหารกลางวัน จํานวน ......872,000.............บาท
     - ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรา      มื้อละ 20  บาทต่อคน  จํานวน  245
 วัน  จํานวน  80 คน  เป็นเงิน  392,000  บาท
    - ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อ
ละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  200  วัน  จํานวน  120 คน  เป็น
เงิน  480,000  บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  22  หน้า  96  
  
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร รร.สังกัด อบต.  เป็นเงิน  20,000
   บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  45 หน้า  98   

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) เป็น
เงิน 9,600 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  20  หน้า  95   

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน Wireless Fidelity (WIFI)  เป็น
เงิน  7,200  บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  20  หน้า  95   

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน   เป็นเงิน  100,000
  บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  12 หน้า  95   

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน    เป็นเงิน  50,000  บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่ 13 หน้า  95   

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.   เป็น
เงิน  30,000  บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  49  หน้า  99    

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  เป็น
เงิน  21,000  บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562  หน้าที่ 21 ลําดับที่ 26 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  เป็นเงิน  20,000  บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8  หน้า  94   

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา    เป็น
เงิน  50,000  บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562  หน้าที่ 21 ลําดับที่ 27  
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 
       - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กใน ร.ร.อนุบาล  คน
ละ 1,700 บาท/ปี  เป็นเงิน 204,000  บาท 
       - ค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กชั้นอนุบาล คนละ 200บาท/ปี   เป็น
เงิน 24,000  บาท 
       - ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กชั้นอนุบาล คนละ 200
 บาท/ปี    เป็นเงิน 24,000  บาท
       - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 300 บาท/ปี     เป็นเงิน  36,000
   บาท
       - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนอนุบาล     เป็นเงิน  516,000
   บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  46 หน้า  98   

ค่าใช้จ่ายสําหรับจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) จํานวน 80 คนๆละ 1,700 บาท  เป็นเงิน   136,000  บาท 

เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดสถานศึกษา
ของ อปท. คนละ 10,000 บาท เป็นเงิน  50,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด ของ อปท
. คนละ 10,000 บาท  เป็นเงิน  30,000  บาท 

เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
- หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 1,227,502 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้านาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าไฟฟ้าวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหร่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารของส่วนราช
การ พ.ศ.2553
- หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดนํ้าร้อน กระติดนํ้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,017,502 บาท
- ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด. จํานวน 80 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 153,296  บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.อนุบาล จํานวน 120 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  229,944  บาท
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเขตพื้นที่ จํานวน 3 โรงเรียน  รวมเป็น
เงิน  634,262  บาท
        -  โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ จํานวน 165  คน  เป็นเงิน  316,173
  บาท
        -  โรงเรียนบ้านห้วยไซ   จํานวน  150  คน    เป็นเงิน   287,430
 บาท
        -  โรงเรียนวัดห้วยยาบ   จํานวน    16  คน    เป็นเงิน    30,659
  บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่  23   หน้า  96   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หุ่น แบบ
จําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก เบาะยึด
หยุ่น เบาะมวยปลํ้า เบาะยูโด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 1,490,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 290,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ติดตั้งผ้าม่านห้องเรียนอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านห้องเรียนอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาล สังกัด อบต.ห้วยยาบ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่  23  หน้า 130    

ติดตั้งมุ้งลวดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมุ้งลวดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาบ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่  23  หน้า 130    

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ    
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่   21   หน้า  95   
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ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่  21   หน้า  95  

ค่าต่อเติม/ปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมห้องนํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ        
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   ลําดับที่   21   หน้า  95   
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,324,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,324,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,324,000 บาท
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
วัน)  จํานวน ..............1,324,000...........................บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา (สพฐ.)  จํานวน  3  โรงเรียน   อัตรามื้อละ 20  บาทต่อ
คน  จํานวน 200 วัน  แยกเป็นดังนี้
        -  โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ จํานวน  165  คน  เป็นเงิน  660,000
  บาท
        -  โรงเรียนบ้านห้วยไซ   จํานวน  150  คน       เป็น
เงิน   600,000 บาท
        -  โรงเรียนวัดห้วยยาบ   จํานวน    16  คน       เป็นเงิน    64,000
  บาท

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 614,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 592,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 522,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
เป็นเหตุรําคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวัน
ที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนํา
โรค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นยํ้าแนวทางการดําเนิน
การป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค 
- หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
- หนังสือมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว2663 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
- หนังสือมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2561
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นต่างๆในเขตพื้นที่ตําบลห้วยยาบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.5
/ว1745  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042  ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ข้อ 9

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอย ขยะเปียก ขยะจากครัวเรือน สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย เพื่อควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน                                    
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว629 ลงวันที่ 7 มีนาคม2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 81 ข้อ 9

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.5
/ว1745  ลงวันที่ 11 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-256 หน้า 90 ข้อ 5
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
เป็นเหตุรําคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวัน
ที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนํา
โรค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นยํ้าแนวทางการดําเนิน
การป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค 
- หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
4. รายจ่ายเพื่อจัดหากระเป๋า และวัสดุทางการแพทย์ที่อยู่ในกระเป๋ายา
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ทรายอะเบท  วัคซีน  สําลี และผ่าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน นํ้ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถึงมือ กระดาษ
กรอง จุกต่างๆ ฯลฯ     
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย
เป็นเหตุรําคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวัน
ที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนํา
โรค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นยํ้าแนวทางการดําเนิน
การป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค 
- หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745
 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุด
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หนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการของบุคลากร หรือเครื่องแบบ
ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2861 ลงวันที่ 17 กันยายน 
2553
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565  หน้า  90  ลําดับที่ 3

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิการได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงจอภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 128 ลําดับที่ 2
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 464,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 144,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ
ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาบ จํานวน 144,000 บาท
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวัน
ที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสา
สมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ
. 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่1/2562 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 32

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการโครงการพระราชดําริ
สาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท จํานวน 16 หมู่บ้าน เป็นเงิน 320,000
 บาท 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.5/ว1745  ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560 
- แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่1/2562  หน้า 15  ลําดับที่  32                                         
และเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สําหรับดําเนินการตาม
โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตําบลห้วยยาบจํานวน 16 หมู่บ้าน
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.2/ว3616  ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   หน้า 15
   ลําดับที่  33
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 520,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้
สูงอายุ 
ตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 88  ลําดับที่ 14  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชนตําบลห้วยยาบ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานให้กับเด็กและเยาวชนตําบลห้วยยาบ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 88  ลําดับที่ 12  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตําบลห้วยยาบ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ มีการพัฒนาความคิดและมีความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ในสิ่งที่ได้ศึกษาดูงาน เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจํา
วันของผู้สูงอายุและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 88  ลําดับที่ 13  

โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตําบลห้วยยาบ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรมผู้สูงอายุตําบลห้วย
ยาบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร-ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ 
 พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 88  ลําดับที่ 2  
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลห้วยยาบ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนตําบลห้วยยาบ ในการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน
เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน มีความพัฒนาความคิด และมี
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในสิ่งที่ได้ศึกษาดูงาน เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชน 
พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 88  ลําดับที่ 6  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลห้วยยาบ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุตําบลห้วยยาบ  ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลห้วยยาบ ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดบูธกิจกรรม ค่าป้าย
โครงการ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 88  ลําดับที่ 4  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลห้วยยาบ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลห้วยยาบ  แก้ไขปัญหาการว่างงาน ดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 88  ลําดับที่ 15  
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โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส เช่น ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ฯลฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จัดซื้อวัสดุอุปกณ์ ค่าวิทยากร ค่าใช้
จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 88  ลําดับที่ 11  

โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร ได้แก่ ค่า
ฝึกอบรม, ค่าอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและทุก
คนเข้าถึงประโยชน์

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก สําหรับคนพิการและทุกคน เข้าถึงประโยชน์ได้ ทาง
ลาด ห้องนํ้า ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 88  ลําดับที่ 10  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,395,020 บาท

งบบุคลากร รวม 2,320,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,320,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,563,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี 2563
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 39,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ฯลฯ ของ
พนักงานส่วนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงิน
เดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  
- หนังสือจังหวัดลําพูน ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- หนังสือประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําพูน ลงวัน
ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 642,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด
กองช่าง
ตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2,3,4,5,6) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 20
 ธันวาคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างชั่วคราว 
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง  หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ก.ค 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,875,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  
ตามพ.ร.บ /ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
ตามพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 1,430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ขนถ่ายขยะและสิ่งปฏิกูลในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1
(หน่วยงานดําเนินการ คือ สํานักปลัด งานสาธารณสุข)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
ตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆที่ใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด กระดาษไข ผงหมึกถ่าย
เอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหรือจัดหา จัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐ บร๊อก ตะปู ค้อน คีม และสิ่งของอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน ไขควง หม้อนํ้า รถยนต์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เมาส์ เมมโม
รี่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการใช้งาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุสําหรับใช้ในการสํารวจ ในงานช่าง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบควบคุมงาน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
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งานไฟฟ้าถนน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 642,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 602,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 602,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกําหนดวิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการกําหนดวิสัยทัศน์องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาบ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้ง 1/2562 หน้า 8 ลําดับที่ 5

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาจัดอบรมกลุ่มแกนนําหมู่บ้าน  ราษฎร นักรียน
  เยาวชน  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การสนับสนุนภารกิจด้านการ
ปราบปราม การป้องกันบําบัดรักษาฟื้นฟูสภาพจิตใจ แก่ผู้ติดยาเสพ
ติด การแก้ไขปัญหา ด้านอาชญากรรม  การพนัน  การละเมิดสิทธิ
สตรี ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0816.5
/ว2726 ลงวันที่ 5 ธันวาคม  2560  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้ง1/2562 หน้า 2 ลําดับที่ 6

โครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสําคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัติรย์และพระบรมวงศานุวงศ์

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานหรือกิจกรรมซึ่ง
แสดงออกถึงความสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัติรย์และพระบรม
วงศานุวงศ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 49 ข้อ 6

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาบ ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชนดีเด่น

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาบ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 หน้า 2 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2560

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่1/2562 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 4
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โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรค
ติดต่อหรือระงับโรคระบาดในท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท.0810.6
/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประชาธิปไตย กฎหมายการ
เลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
ประชาธิปไตย กฎหมายการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2

โครงประชุมประชาคม  ผู้นําชุมชน  ผู้แทนชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้นําหมู่บ้าน ผู้นําชุมชน ผู้แทน
ชุมชน  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมตําบล หมู่บ้าน  การจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาหมู่บ้าน   การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ ฯลฯ 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม  2553 ตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 หน้า 53 ลําดับที่ 3
 

งานโคนมและเกษตรของดีตําบลห้วยยาบ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโคนมและเกษตรของดีตําบลห้วยยาบ โดย
มีรายระเอียด ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 93 ลําดับที่ 8

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
อุดหนุนอําเภอบ้านธิ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 หน้า 8 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านภัยยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด โดยมีรายละเอียดเช่น ค่าจัดสถานที่  ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  103  ลําดับที่  2       

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันนอก
พื้นที่
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 103 ลําดับที่ 4

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 336,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 316,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ ประเพณีตานก๋วยสลาก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ ประเพณีตานก๋วยสลาก
 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า   103  ลําดับที่ 3           

โครงการ ประเพณียี่เป็ง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ ประเพณียี่เป็ง
 ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  104 ลําดับที่   6      
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โครงการ ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ จํานวน 81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ 
- ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุหริภุญชัย  เป็นเงิน 25,000  บาท
- ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุดอยห้างบาตร   เป็นเงิน  20,000  บาท
- ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุวัดในเตพื้นที่ตําบลห้วยยาบ จํานวน 12
 วัด แห่งละ 3,000 บาท เป็นเงิน  36,000  บาท 
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 104 ลําดับที่   7

โครงการ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 103 ลําดับที่   5          

โครงการประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ ประเพณีเตียวขึ้นดอยงุ้ม
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 103  ลําดับที่   4       

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้กิจการของสภาวัฒนธรรมตําบลห้วยยาบ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่1/2562 หน้า 8 ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 800,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานตาม
ปกติ เช่น ซ่อมแซมถนน ปรับปรุงถนนผิวจราจร หินคลุก ปรับระบบราง
ระบายนํ้า ฯลฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของอบต.ห้วยยาบ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,591,600 บาท
งบลงทุน รวม 3,931,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,931,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนทางเข้าคสล.ภายในอบต.ห้วยยาบ จํานวน 470,000 บาท
ก่อสร้างถนนทางเข้าคสล.ภายในอบต.ห้วยยา ยาว 140 เมตร กว้าง 5
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่่น้อยกว่า 700 ตร.ม พร้อมทางเชื่อม
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 54 ลําดับที่ 3

ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านแสนตอป่าก้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อก่อสร้างซ่อมแซมถนนคสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลําดับ 57

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมไปดอยงุ้ม บ้านห้วยไซ
ใต้ หมู่ 8

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 75
 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 225 ตารางเมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่1/2562 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้ซ้อน หมู่ 1 ซ. บ้านนาย
บุญมี - นายแสวง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร

จํานวน 207,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115
 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 345 ตารางเมตร 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที1่/2562
 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู่ 15 ข้าง
บ้านนายสะอาด วงค์คม

จํานวน 190,700 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซสุข
สวัสดิ์ หมู่ 15 (ซอยข้างบ้านนายสะอาด)
1. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามสภาพพื้นที่
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร 
2. เชื่อมทางหลวง 1147 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15
 เมตรตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 หน้า 4 ลําดับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ 3 ถนนฝั่งซ้าย
คลองชลประทาน 7 R

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ 3 ถนน
ฝั่งซ้ายคลองชลประทาน 7 R 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามสภาพ
พื้นที่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ.หมางเมิน บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8 จํานวน 153,600 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่1/2562 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ 14 จํานวน 500,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทล์ติก หมู่ 14 - ป่าช้าบ้านห้วยไซ ช่วงที่ 1
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 หนา 0.05 หรือมีพื้นที่เสริมผิวไม้
น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 740.00 ตารางเมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 113 ลําดับ 68

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หาด หมู่ 7 จํานวน 244,800 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
1. ซอย 1 ขนาดกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม.ยาว 57 เมตร (สําเร็จรูป)
2. ซอย 2  ขนาดกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ยาว 45 เมตร
3. ซอย 3  ขนาดกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ยาว 53 เมตร
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่1/2562 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 6

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ 4 
บ้านห้วยไซกลาง หมู่ 9

จํานวน 292,500 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 ยาว 130 เมตร 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ 1/2562
 หน้า 5 ลําดับ 5

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านห้วยไซ
กลาง หมู่ 9 - บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์  หมู่ 15

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด ขนาด 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 62 เมตร 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 4

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน อบต. ห้วยยาบ จํานวน 550,000 บาท
เพื่อเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ใน อบต. ห้วยยาบ
- แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 54 ลําดับที่ 1

โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหมอก หมู่ 12 (ข้าง
แยกทางหลวง ป่าก้าง-ดอนปิน)

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 เมตร ยาว 117 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านธิ จํานวน 660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
1. บ้านสันพระเจ้าแดงม.6 ถึงเขตติดต่ออําเภอบ้านธิ
2. บ้านป่าลาน ม.11 สายบ้านสันพระเจ้าแดง ถึงป่าลาน
3. ขยายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยไซกลาง ม.9 ทางไปวัดดอยน้อย
เป็นตามหนังสือ/ระเบียบ ดังนี้
- กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง วัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2562 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 7 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกพืชสมุนไพรป้องกันและจํากัดศัตรูพืช, ผักสวนครัวรั้วกินได้ จํานวน 20,000 บาท
โครงการปลูกพืชสมุนไพรป้องกันและจํากัดศัตรูพืช, ผักสวนครัวรั้วกินได้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินโครงการปลูกพืชสมุนไพรป้องกันและ
จํากัดศัตรูพืช,ผักสวนครัวรั้วกินได้,เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์,อบรม,ศึกษาดู
งาน ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2591-2562 หน้า 79 ลําดับที่ 5 (3)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และวัสดุปลูกตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และวัสดุปลูกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
อบรม ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.8/ว
 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565    หน้า 79  ลําดับที่  5    
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทําสิ่งของที่เป็นวัสดุทางการ
เกษตร เช่น ยากําจัดศัตรูที่กําลังแพร่ระบาดในพื้นที่ตําบลห้วยยาบและจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที6่ มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 79  ลําดับที่  3    

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า พัฒนาดอยงุ้ม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคืนต้นไม้สู่ป่า พัฒนาดอยงุ้ม 
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 78  ลําดับที่  3    

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตําบลห้วยยาบ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ประจําตําบลห้วยยาบ (ศูนย์พ่อดอยหมัด)
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.8/ว
 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.8/ว
 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 80  ลําดับที่  6    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ    สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี การคุ้มครองดูแล บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม การปลูกต้นไม้บนดอยงุ้ม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวด
ล้อม ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565    หน้า 81  ลําดับที่  8     
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายชะลอนํ้าในตําบลห้วยยาบ ฝายชะลอนํ้าเฉลิม
พระเกียรติ เป็นต้น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 80  ลําดับที่  6    

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,328,658 บาท

งบกลาง รวม 21,328,658 บาท
งบกลาง รวม 21,328,658 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 201,338 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง 
ตามพ.ร.บ / ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 
- หนังสือสํานักงานก.จ ก.ท ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809/ว81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายจ่ายเป็นเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2พ.ศ.  2561 เพื่อความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่
ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้
แก่นายจ้าง
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พ.ร.บ เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,146,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการหลักประกันราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ ตําบลห้วยยาบที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ที่มีคุณลักษณะ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของ
เงินเพิ่มที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูล
จํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
อายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้
บันทึกระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศรายชื่อฯ โดยดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมดหากไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเบี้ัยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ัยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน  2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม  2562
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,513,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว ตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤจิกายน 2557 เว้นแต่ในส่วนของ
เงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ 2548 ที่ได้ดําเนินการมาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคน
พิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 โดยคํานวนจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และ
ข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศบัญชีรายชื่อ โดย
ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง 
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน  2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มท0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม  2561

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้
รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะ ไม่สามารถประกอบอาจชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มี
สิทธิได้เบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือนครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน  2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มท0810.6/ว2076 ลง วันที่ 5
 กรกฎาคม  2561
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สํารองจ่าย จํานวน 558,410 บาท
เพื่อจ่ายกรณีจําเป็น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สาธารณ
ภัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีจําเป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้อ 13
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที1่2
 กรกฎาคม  2545
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ์ 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76
 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  2558 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1064
 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 / ว
 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 0810.4/ว 1520 ลง
วันที่ 2 สิงหาคม  2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 395,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน
-เงินค่าปรับจราจร    5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น  ค่ารางวัลในคดีจับกุมผุ้กระทําความผิดกฏหมายทางบกใน
เขต อบต.
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ   195,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ของ อบต. ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า 20 ล้านบาท
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลห้วยยาบ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 294,310 บาท
เพื่่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมาย  โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายได้ที่ไม่รวม
รายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ที่มีผู้อุุทิศให้หรือเงินอุดหนุน  
-ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.5 ว 30 ลง วันที่ 12 กรกฎาคม  2560

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  15:37:33 หน้า : 83/83



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 395,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 201,338

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,146,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

294,310

สํารองจ่าย 558,410

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,513,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 642,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 39,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 32,640

เงินเดือนพนักงาน 1,563,240

เงินอื่นๆ

เงินวิทยฐานะ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 395,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 201,338

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,146,000

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

294,310

สํารองจ่าย 558,410

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,513,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,145,640 2,142,480 3,930,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 74,340 113,640

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000 178,980 295,620

เงินเดือนพนักงาน 2,907,420 4,904,980 9,375,640

เงินอื่นๆ 84,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 218,400 218,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000

เงินช่วยเหลือบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

130,000 144,400

ค่าเช่าบ้าน 25,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

โครงการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 900,000

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 320,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ 400,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ 
จัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลต้านภัยยาเสพติด

200,000

ค่าใช้จ่าย
โครงการ....พัฒนา
ศักยภาพครู  บุคลากร
ทางการศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ในสังกัด อปท.

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันทักษะวิชาการท้อง
ถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 221,760 221,760

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 35,000 105,000

เงินช่วยเหลือบุตร 20,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 50,000 250,000 674,400

ค่าเช่าบ้าน 40,000 220,000 285,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 30,000 70,000 160,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

โครงการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 900,000

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 200,000 520,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ 930,000 850,000 2,180,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ 
จัดการแข่งขันกีฬา
ตําบลต้านภัยยาเสพติด

200,000

ค่าใช้จ่าย
โครงการ....พัฒนา
ศักยภาพครู  บุคลากร
ทางการศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ในสังกัด อปท.

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันทักษะวิชาการท้อง
ถิ่น

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราขการ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

80,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง
ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พานพุ่มดอกไม้ และ
พวงมาลา

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไป
สถานพยาบาล
โครงการ ประเพณี
ตานก๋วยสลาก 20,000

โครงการ ประเพณียี่
เป็ง 150,000

โครงการ ประเพณีสรง
นํ้าพระธาตุ 81,000

โครงการ ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 25,000

โครงการกําหนดวิสัย
ทัศน์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาบ

30,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรม

20,000

โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า 
พัฒนาดอยงุ้ม 30,000

โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราขการ 295,000 295,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

130,000 70,000 280,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 500,000 500,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พานพุ่มดอกไม้ และ
พวงมาลา

7,000 7,000

ค่าพาหนะนําส่งเด็กไป
สถานพยาบาล 2,000 2,000

โครงการ ประเพณี
ตานก๋วยสลาก 20,000

โครงการ ประเพณียี่
เป็ง 150,000

โครงการ ประเพณีสรง
นํ้าพระธาตุ 81,000

โครงการ ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 25,000

โครงการกําหนดวิสัย
ทัศน์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาบ

30,000

โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรม

30,000 50,000

โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า 
พัฒนาดอยงุ้ม 30,000

โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาผู้สูงอายุ 50,000

โครงการจัดงานหรือ
กิจกรรมซึ่งแสดงออก
ถึงความสําคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหา
กษัติรย์และพระบรม
วงศานุวงศ์

100,000

โครงการจัดงานหรือ
กิจกรรมซึ่งแสดงออก
ถึงความสําคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหา
กษัตริย์ และพระบรม
วงศานุวงศ์

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วย
ยาบ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการ
ประชาชนดีเด่น

2,000

โครงการประเพณีเตียว
ขึ้นดอยงุ้ม 40,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการปลูกพืช
สมุนไพรป้องกันและ
จํากัดศัตรูพืช, ผักสวน
ครัวรั้วกินได้

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น
ต่างๆในเขตพื้นที่ตําบล
ห้วยยาบ

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขยะ 100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  15:37:45 หน้า : 7/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาผู้สูงอายุ 50,000

โครงการจัดงานหรือ
กิจกรรมซึ่งแสดงออก
ถึงความสําคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหา
กษัติรย์และพระบรม
วงศานุวงศ์

100,000

โครงการจัดงานหรือ
กิจกรรมซึ่งแสดงออก
ถึงความสําคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหา
กษัตริย์ และพระบรม
วงศานุวงศ์

80,000 80,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วย
ยาบ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการ
ประชาชนดีเด่น

2,000

โครงการประเพณีเตียว
ขึ้นดอยงุ้ม 40,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

500,000 500,000

โครงการปลูกพืช
สมุนไพรป้องกันและ
จํากัดศัตรูพืช, ผักสวน
ครัวรั้วกินได้

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น
ต่างๆในเขตพื้นที่ตําบล
ห้วยยาบ

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขยะ 100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 72,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของเด็ก
และเยาวชนตําบลห้วย
ยาบ

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้สูง
อายุตําบลห้วยยาบ

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 
2560

10,000

โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงตําบลห้วยยาบ

50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานคลัง
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บและพัฒนา
รายได้

โครงการมหกรรมผู้สูง
อายุตําบลห้วยยาบ 70,000

โครงการว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน 50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตําบลห้วย
ยาบ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุตําบลห้วยยาบ

30,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  15:37:45 หน้า : 9/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 72,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของเด็ก
และเยาวชนตําบลห้วย
ยาบ

70,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้สูง
อายุตําบลห้วยยาบ

100,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 
2560

10,000

โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงตําบลห้วยยาบ

50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานคลัง
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บและพัฒนา
รายได้

50,000 50,000

โครงการมหกรรมผู้สูง
อายุตําบลห้วยยาบ 70,000

โครงการว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน 50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตําบลห้วย
ยาบ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุตําบลห้วยยาบ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลห้วยยาบ

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส

25,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ราษฎร 100,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดให้มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคน
พิการและทุกคนเข้าถึง
ประโยชน์

15,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องประชาธิปไตย 
กฎหมายการเลือกตั้ง
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

30,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ และ
วัสดุปลูกตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ   
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 
และเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลห้วยยาบ

30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส

25,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ราษฎร 100,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดให้มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคน
พิการและทุกคนเข้าถึง
ประโยชน์

15,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,735,400 1,735,400

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องประชาธิปไตย 
กฎหมายการเลือกตั้ง
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

30,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ และ
วัสดุปลูกตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

20,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ   
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 
และเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาบ

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า

โครงประชุมประชาคม 
 ผู้นําชุมชน  ผู้แทน
ชุมชน

30,000

งานโคนมและเกษตร
ของดีตําบลห้วยยาบ 300,000

งานรัฐพิธีและราชพิธี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 800,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 25,000 25,000

โครงประชุมประชาคม 
 ผู้นําชุมชน  ผู้แทน
ชุมชน

30,000

งานโคนมและเกษตร
ของดีตําบลห้วยยาบ 300,000

งานรัฐพิธีและราชพิธี 100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000 120,000 1,030,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 120,000 180,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 260,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 240,000 260,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 20,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,017,502 1,017,502

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 15,000

วัสดุสํานักงาน 60,000 260,000 350,000

วัสดุการศึกษา 100,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 140,000 140,000

ค่าไฟฟ้า 450,000 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 85,000 85,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

เครื่องสูบนํ้า

ติดตั้งผ้าม่านห้องเรียน
อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาล
ติดตั้งมุ้งลวดอาคาร
เรียน โรงเรียนอนุบาล

ตู้เอกสารบานเปิด (ตู้
เหล็ก แบบ 2 บาน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์  สําหรับ
ประมวลผล พร้อมอุปุ
กรณ์ติดตั้ง

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มพระบรมฉายา
ลักษณ์   จํานวน 2 ซุ้ม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า 50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนทางเข้า
คสล.ภายในอบต.ห้วย
ยาบ

470,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 67,600 67,600

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

9,700 9,700

เครื่องสูบนํ้า 20,000 20,000

ติดตั้งผ้าม่านห้องเรียน
อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาล

150,000 150,000

ติดตั้งมุ้งลวดอาคาร
เรียน โรงเรียนอนุบาล 100,000 100,000

ตู้เอกสารบานเปิด (ตู้
เหล็ก แบบ 2 บาน) 5,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์  สําหรับ
ประมวลผล พร้อมอุปุ
กรณ์ติดตั้ง

22,000 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

40,000 40,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 40,000 60,000 100,000

ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มพระบรมฉายา
ลักษณ์   จํานวน 2 ซุ้ม 198,000 198,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า 50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนทางเข้า
คสล.ภายในอบต.ห้วย
ยาบ

470,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างและซ่อมแซม
ถนนคสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ 10 บ้านแสน
ตอป่าก้าง

150,000

ค่าก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเดินเข้าออกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง ซ่อมแซ่มอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียน
อนุบาลในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาบ

ค่าต่อเติม/ปรับปรุง
อาคารเรียนพร้อมห้อง
นํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเชื่อมไปดอยงุ้ม 
บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8

135,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแจ้ซ้อน หมู่ 1 ซ. 
บ้านนายบุญมี - นาย
แสวง ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 115 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 345 ตาราง
เมตร

207,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ 
หมู่ 15 ข้างบ้านนายสะ
อาด วงค์คม

190,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยม่วง หมู่ 3 
ถนนฝั่งซ้ายคลองชล
ประทาน 7 R

498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างและซ่อมแซม
ถนนคสล.ภายในหมู่
บ้าน หมู่ 10 บ้านแสน
ตอป่าก้าง

150,000

ค่าก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเดินเข้าออกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง ซ่อมแซ่มอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียน
อนุบาลในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาบ

200,000 200,000

ค่าต่อเติม/ปรับปรุง
อาคารเรียนพร้อมห้อง
นํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

700,000 700,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเชื่อมไปดอยงุ้ม 
บ้านห้วยไซใต้ หมู่ 8

135,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแจ้ซ้อน หมู่ 1 ซ. 
บ้านนายบุญมี - นาย
แสวง ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 115 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 345 ตาราง
เมตร

207,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ 
หมู่ 15 ข้างบ้านนายสะ
อาด วงค์คม

190,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยม่วง หมู่ 3 
ถนนฝั่งซ้ายคลองชล
ประทาน 7 R

498,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซ
.หมางเมิน บ้านห้วยไซ
ใต้ หมู่ 8

153,600

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
หมู่ 14

500,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่
หาด หมู่ 7

244,800

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ
เหนือ หมู่ 4 บ้านห้วย
ไซกลาง หมู่ 9

292,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด บ้านห้วยไซกลาง 
หมู่ 9 - บ้านห้วยไซสุข
สวัสดิ์  หมู่ 15

140,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใน อบต. ห้วยยาบ 550,000

โครงการปูกระเบื้อง
ห้องประชุมดอยงุ้ม อบ
ต. ห้วยยาบ
โครงการวางท่อระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าหมอก หมู่ 12 
(ข้างแยกทางหลวง ป่า
ก้าง-ดอนปิน)

400,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบควบคุม
งาน 200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซ
.หมางเมิน บ้านห้วยไซ
ใต้ หมู่ 8

153,600

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
หมู่ 14

500,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่
หาด หมู่ 7

244,800

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยไซ
เหนือ หมู่ 4 บ้านห้วย
ไซกลาง หมู่ 9

292,500

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด บ้านห้วยไซกลาง 
หมู่ 9 - บ้านห้วยไซสุข
สวัสดิ์  หมู่ 15

140,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใน อบต. ห้วยยาบ 550,000

โครงการปูกระเบื้อง
ห้องประชุมดอยงุ้ม อบ
ต. ห้วยยาบ

200,000 200,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าหมอก หมู่ 12 
(ข้างแยกทางหลวง ป่า
ก้าง-ดอนปิน)

400,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบควบคุม
งาน 200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกเป็นผู้
ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริหาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยาบ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านธิ 660,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 20,000

อุดหนุนส่วนราชการ 40,000

รวม 21,328,658 230,000 5,391,600 586,000 642,000 4,645,020 520,000 1,078,400

วันที่พิมพ์ : 26/8/2562  15:37:45 หน้า : 21/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างหน่วยงานหรือ
สถาบันภายนอกเป็นผู้
ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริหาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยาบ

25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,324,000 1,324,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านธิ 660,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 20,000

อุดหนุนส่วนราชการ 40,000

รวม 11,816,362 305,000 16,405,560 62,948,600
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