
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

อําเภอ ปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,155,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,549,760 บาท

งบบุคลากร รวม 7,617,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,953,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้กับนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคลองมวง  
เดือนละ  20,400  บาท จํานวน  1  อัตรา  
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง 
เดือนละ  11,220 บาท  จํานวน  2  อัตรา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้กับนายกองคการ
บริหารสวนตําบลคลองมวง เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 1
 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง เดือน
ละ 880  บาท              จํานวน  2  อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้กับนายกองคการบริหารสวน
ตําบลคลองมวง เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 1 อัตรา และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง เดือนละ 880
  บาท              
จํานวน  2  อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 172,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้กับเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง เดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 1 อัตรา และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลคลองมวง เดือนละ 7,200  บาท              
จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,182,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้กับประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคลองมวง เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 1
 อัตรา และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง เดือนละ 9,180 บาท              
จํานวน  1  อัตรา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง  เดือนละ 7,200  บาท จํานวน  34  อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,664,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,977,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล  จํานวน 11
 อัตรา ประกอบด้วย 
1.ตําแหนงปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
2.ตําแหนงรองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
3.ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ
ต้น)  
4.ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)   
5.ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.)  
6.ตําแหนงนิติกร (ปก./ชก.)   
7.ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
8.ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
9.ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
10.ตําแหนงเจ้าพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.)
11.ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปง./ชง.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 126,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานสวนตําบล ของ
ตําแหนงปลัด อบต.  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เดือนละ  7,000
 บาท  จํานวน  1  อัตรา 
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตรา ประกอบด้วย
1.ตําแหนงเจ้าพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.) 
2.ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ อ.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  3  อัตรา ประกอบด้วย
1.ตําแหนงปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เดือน
ละ  7,000 บาท  
2.ตําแหนงรองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เดือน
ละ  3,500  บาท  
3.ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น)  เดือนละ  3,500  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7
) และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563) 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 344,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  ประกอบด้วย
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต  
2.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
3.พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 16 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก
.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา ประกอบด้วย
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต 
2.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
3.พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 16 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก
.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ อ.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,006,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 361,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) คาตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมิน
ผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญ
หรือเชี่ยวชาญผลงานของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะ
กรรมการสอบสวน  คณะกรรมการสอบความรับผิดทาง
ละเมิด  และคาใช้จายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด ให้
กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเป็นพิเศษ
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188
 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2548  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิก
เงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่  9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 1,635,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐด้วยการปรับลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารภาครัฐด้วยการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
งาน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้าง
เหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร การบันทึก
ภาพยนต วีดีโอเทป วีดีทัศน คาล้างอัดขยายรูปถาย การจ้าง
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อประเภทตางๆ เชน วิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพวารสาร แผนพับป้ายประชา
สัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ วารสาร การจัดทําแผนพับ เอกสารรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําป  คาจ้างประเมินความพึงพอใจผลการ
ปฏิบัติราชการ ฯลฯ  คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือที่เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน  คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคล
ธรรมดาอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81
  ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

(1) คาโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนต วีดีโอเทป วีดีทัศน คาล้างอัดขยาย
รูปถาย การจ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อประเภท
ตางๆ เชนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพวารสาร แผน
พับป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ (ซึ่งมิใชเป็นการ
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โฆษณาเพื่อหาเสียงให้แกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง)
(2) คาธรรมเนียมตาง ๆ
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมที่ดิน และคาธรรมเนียมอื่นใด ฯลฯ ตามที่หนวยงาน
เป็นผู้เรียกเก็บ ที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจายนี้ 
(3) คาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้อมูล ขาวสาร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้อมูล ขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับ เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป  วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธสื่อสิ่ง
พิมพตางๆ ฯลฯ (ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญ)
(4) คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใดที่เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน
(5) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างลักษณะงานที่
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาดูดสิ่ง
ปฏิกูล คาล้างอัดฉีดรถยนต      
พวงมาลา พวงหรีด คาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้
ประดับ สวนหยอม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะคาจ้างเหมาล้าง
ทําความสะอาดถนน คาจ้างเหมาอื่นๆ ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ 
(6) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามปกติ) 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดในลักษณะเสริมการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ปกติของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและไมมีตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น
ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นซึ่งเป็น
งานหรือโครงการใหม หรือมีตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่
นั้น  แตไมปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด เชน งาน
รักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนาม
หญ้าและสวนหยอม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตาม
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ประเมินผล งานจัดทําคําแปลงานผลิตและพิมพเอกสารงานผลิต
สื่อประชาสัมพันธ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจและออกแบบควบ
คุมการกอสร้าง งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งาน
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชน
หรือบุคคลภายนอกมีความชํานาญมากกวา ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
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(1) คารับรอง  
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ คาใช้จายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งานหรือเยี่ยมชม ให้ตั้งงบประมาณได้ไมเกินปละ 1 %  ของราย
ได้จริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้
(2) คาเลี้ยงรับรอง  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ตางๆ เชน คาอาหาร        คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม เครื่องใช้
ในการรับรองและบริการ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุม
อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุมด้วย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381
  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่องการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
 ลงวันที่  22  มกราคม 2553 เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิก
คาใช้จาย
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับพนักงานสวนตําบล  และให้หมายความรวม
ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ซึ่ง
ได้รับคาจ้างจากเงินงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาเชื้อเพลิงหรือพลัง
งานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองมวง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปด
และปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คา
ยานพาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กําหนด
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการทํางานให้แก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพและศักยภาพการทํางานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึก
อบรม   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม     คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คา
ยานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ประกาศ ณ วันที่  24
  เดือนตุลาคม พ.ศ.2545  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80
  ลําดับที่  1 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสํา
หรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอก
สารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คา
อาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81
  ลําดับที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองมวง และให้หมายความรวมถึง คาใช้จายที่ต้อง
ชําระเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายชําระพร้อมกันที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 926,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 926,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน  จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาดกว้างไมน้อย กวา 50 ซม. ยาวไมน้อย
กวา 50 ซม. สูงไมน้อยกวา 80 ซม.  เบาะหุ้มหนัง
สังเคราะห สามารถปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้ ขาเหล็กมีล้อ
หมุน  
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180
  ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต จํานวน 1  ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาด120x60x75 ตู้ลิ้นชักใสเอกสารมี 3
 ลิ้นชัก สามารถล็อคอัตโนมัติพร้อมกันทั้ง 3 ลิ้นชัก มีลิ้นชักกลาง
สามารถล็อคได้
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180
  ลําดับที่ 4
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 868,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110
 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ              แบบดับเบิ้ลแค็บ  เป็น
กระบะสําเร็จรูป  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  เป็น
ราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181
  ลําดับที่ 11
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้  มีหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดี
กวา ดังนี้ 1.ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ  2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อย กวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง - มีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB - 
มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียด
ไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12
 นิ้ว - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไม
น้อยกวา 3 ชอง - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง - สามารถใช้งานได้ไมน้อย
กวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 182
 ลําดับที่ 14
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1
  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดใน
การพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ
ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) 
หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอ
นาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ - มี
ความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi - 
มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถ
ถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา - สามารถทําสําเนาได้สูงสุด
ไมน้อยกวา 99 สําเนา 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 183
 ลําดับที่ 18
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อย
กวา  800 VA (480 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย
กวา 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 182
 ลําดับที่ 15
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้  - เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา  50
 แผน - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  - มีความ
ละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 600x600 dpi - มีความ
เร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไมนอ้ยกวา 20 ppm - สา
มารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4 - มีชองเชื่อม
ตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 182
 ลําดับที่ 16
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการทบทวน เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการทบทวน เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองมวง    
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสํา
หรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
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อุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอก
สารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร   คา
อาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แนว
ทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82
  ลําดับที่ 4
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 5,054,880 บาท
งบบุคลากร รวม 2,365,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,365,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,720,920 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล  จํานวน   5
    อัตรา 
ประกอบด้วย 
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น)  
2.ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)  
3.ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)  
4.ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)  
5.ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตรา ประกอบด้วย
1.ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
2.ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ อ.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล ของ
ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น)  เดือนละ  3,500 บาท จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7
) และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 234,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับลูกจ้างประจํา ของตําแหนงเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี
 จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2623 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้าง
ของ อปท. ได้รับคาจ้าง (ฉบับทึ่ 4) 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 จํานวน  2  อัตรา ประกอบด้วย
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้  
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 16 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก
.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  
จํานวน  2  อัตรา ประกอบด้วย
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 16 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก
.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ อ.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,635,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) คาตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมิน
ผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญ
หรือเชี่ยวชาญผลงานของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะ
กรรมการสอบสวน  คณะกรรมการสอบความรับผิดทาง
ละเมิด  และคาใช้จายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด ให้
กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเป็นพิเศษ
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188
 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2548  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิก
เงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่  9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

(1) คาโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนต วีดีโอเทป วีดีทัศน คาล้างอัดขยาย
รูปถาย การจ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อประเภท
ตางๆ เชนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพวารสาร แผน
พับป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ (ซึ่งมิใชเป็นการ
โฆษณาเพื่อหาเสียงให้แกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง)
(2) คาธรรมเนียมตาง ๆ
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมที่ดิน และคาธรรมเนียมอื่นใด ฯลฯ ตามที่หนวยงาน
เป็นผู้เรียกเก็บ ที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจายนี้ 
(3) คาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้อมูล ขาวสาร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้อมูล ขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับ เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป  วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธสื่อสิ่ง
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พิมพตางๆ ฯลฯ (ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญ)
(4) คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใดที่เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน
(5) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างลักษณะงานที่
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาดูดสิ่ง
ปฏิกูล คาล้างอัดฉีดรถยนต      
พวงมาลา พวงหรีด คาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้
ประดับ สวนหยอม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะคาจ้างเหมาล้าง
ทําความสะอาดถนน คาจ้างเหมาอื่นๆ ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ 
(6) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามปกติ) 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดในลักษณะเสริมการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ปกติของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและไมมีตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น
ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นซึ่งเป็น
งานหรือโครงการใหม หรือมีตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่
นั้น  แตไมปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด เชน งาน
รักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนาม
หญ้าและสวนหยอม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตาม
ประเมินผล งานจัดทําคําแปลงานผลิตและพิมพเอกสารงานผลิต
สื่อประชาสัมพันธ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจและออกแบบควบ
คุมการกอสร้าง งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งาน
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชน
หรือบุคคลภายนอกมีความชํานาญมากกวา ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
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/ว7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับพนักงานสวนตําบล  และให้หมายความรวม
ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ซึ่ง
ได้รับคาจ้างจากเงินงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาเชื้อเพลิงหรือพลัง
งานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองมวง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลคลองมวง โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาอุปกรณ คาเก็บข้อมูลภาค
สนาม และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่  29 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมการสงเสริมสนับสนุนการจัด
ทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง การเตรียม
การรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้นที่ 48
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
ให้จายจากคาใช้สอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษายาน
พาหนะ กําหนดได้  2 ระดับ  คือ
(1) การซอมปกติ คือ การซอมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหลมี
อายุการใช้งานปกติระหวาง 4-6 หรือระยะทางใช้
ระหวาง 60,000 – 120,000  กิโลเมตร แล้วแตระยะใดถึงกอน
(2) การซอมกลาง คือ การซอมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้
งานครบ 6 ป หรือระยะทางใช้งานครบ  120,000 กิโลเมตร แล้ว
แตระยะใดถึงกอน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 1,350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานให้กับหนวยงานในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง โดยแยกวัสดุเป็น 2 ประเภท 
วัสดุคงทน หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดาน
ดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน  แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ 
วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข้มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามันไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงให้กับหนวยงาน
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง โดยแยกวัสดุเป็น  3
  ประเภท
วัสดุคงทน  ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตซ  กระจกโค้ง
มน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุก
เฉิน  กรวยจราจร  ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง   ยางรถยนต  น้ํามันเบรก  นอตและสกรู  สาย
ไมล  เพลา  ฟลมกรองแสง   ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล    เบาะรถยนต  เครื่อง
ยนต(อะไหล)  ชุดเกียรรถยนต  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพาน
ใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่   จานจาย  ล้อ  ถัง
น้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปน  กระจกมอง
ข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็ดขัดนิรภัย  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 24/3/2563  08:32:28 หน้า : 41/196



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นให้กับหนวยงานใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลคลองมวง ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี แกสหุงต้ม  น้ํามันกาด   น้ํามันเตา  ถาน  กาส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรให้กับหนวยงานในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลคลองมวง โดยแยกวัสดุเป็น 2 ประเภท
วัสดุคงทน  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  
วัสดุสิ้นเปลือง  อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  สาย
เคเบิล  ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  หนวยประมวลผล  ฮารดดิสก
ไดนร  ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป เชน Ram คัตซี
ทฟดเตอร  เมาส  พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ  เครื่องกระจาย
สัญญาณ  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกข้อมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต,แบบซีดีรอม,แบบฮารดดิสต,แบบอ
อพติคอล เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าภายในและภายนอกสํานักงาน หรือที่
สาธารณะที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ  คา
ภาษี 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย คาใช้จายการสงไปรษณียแบบ
ตอบรับ  แบบเรงดวน EMS และคาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส รวมภาษี
มูลคาเพิ่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านสื่อสารและโทรคมนาคม เชน  คา
โทรภาพ โทรสาร  คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 54,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  แบบ 2 บาน  
1) มีมือจับชนิดบิด            
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น           
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 183
 ลําดับที่ 20
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4
 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มี
ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184
 ลําดับที่ 22
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีความ
ละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi - มีความเร็วใน
การพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm) - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 8 MB - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อย
กวา 150 แผน - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184
 ลําดับที่ 23
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อย
กวา  800 VA (480 Watts) - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย
กวา 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184
 ลําดับที่ 24
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ - สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816
 ได้  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz - สามารถ
ใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้
กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185
 ลําดับที่ 26
- ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 130,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม      คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม     
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม     คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ป 2561-2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85
  ลําดับที่ 4
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย พระราชินี 
พระรัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาทและพระบรม
วงศานุวงศ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม         คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
สาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคาบริการรถ คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะและขน
สง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 
- เป็นไปตามระเบียบกรมราชองครักษวาด้วยการถวายความ
ปลอดภัย พ.ศ.2558
- เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผู้
สําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผู้แทน
พระองค และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.2546
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0201.2/ว 0826 ลง
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
เตรียมการรับเสด็จพระราชดําเนิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86
  ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
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อื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน
รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถาย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตง
จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  คาวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย คาวัสดุเครื่องแตงกาย คาวัสดุเครื่องดับเพลิง  คาวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุสนาม คา
วัสดุสํานักงาน คาวัสดุอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
 เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ
.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84
  ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
รับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คา
เชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น  คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย คาวัสดุเครื่องแตงกาย คา
วัสดุเครื่องดับเพลิง  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง คาวัสดุงาน
บ้านงานครัว คาวัสดุสนาม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงหรือ
ทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86
  ลําดับที่ 6
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึก
อบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ ฯลฯ       คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84
  ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยแยกวัสดุ
เป็น  3  ประเภท
วัสดุคงทน  ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปากตาย  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตซ  กระจกโค้ง
มน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุก
เฉิน  กรวยจราจร  ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง   ยางรถยนต  น้ํามันเบรก  นอตและสกรู  สาย
ไมล  เพลา  ฟลมกรองแสง   ฯลฯ
วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล    เบาะรถยนต  เครื่อง
ยนต(อะไหล)  ชุดเกียรรถยนต  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพาน
ใบพัด  หม้อน้ํา  หัวเทียน  แบตเตอรี่   จานจาย  ล้อ  ถัง
น้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปน  กระจกมอง
ข้างรถยนต  กันชนรถยนต  เข็ดขัดนิรภัย  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุสนาม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสนาม ประเภทวัสดุคงทน  เต็นส
นอน เต็นสสนาม  ถุงนอน  เข็มทิศ  เปล  เตียงสนาม  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,527,170 บาท

งบบุคลากร รวม 943,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 943,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 781,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล  จํานวน   2
   อัตรา 
ประกอบด้วย 
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการ
ศึกษา ระดับต้น)  
2.ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล ของ
ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการ
ศึกษา ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน  1  อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7
) และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป  ของ
ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 16 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก
.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ของตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 16 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก
.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ อ.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 509,810 บาท
ค่าตอบแทน รวม 207,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) คาตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมิน
ผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญ
หรือเชี่ยวชาญผลงานของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะ
กรรมการสอบสวน  คณะกรรมการสอบความรับผิดทาง
ละเมิด  และคาใช้จายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด ให้
กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเป็นพิเศษ
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188
 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2548  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิก
เงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่  9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 302,810 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 122,810 บาท

(1) คาโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนต วีดีโอเทป วีดีทัศน คาล้างอัดขยาย
รูปถาย การจ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อประเภท
ตางๆ เชนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพวารสาร แผน
พับป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ (ซึ่งมิใชเป็นการ
โฆษณาเพื่อหาเสียงให้แกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง)
(2) คาธรรมเนียมตาง ๆ
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมที่ดิน และคาธรรมเนียมอื่นใด ฯลฯ ตามที่หนวยงาน
เป็นผู้เรียกเก็บ ที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจายนี้ 
(3) คาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้อมูล ขาวสาร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้อมูล ขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับ เอกสารรายงานผลการ
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ปฏิบัติงานประจําป  วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธสื่อสิ่ง
พิมพตางๆ ฯลฯ (ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญ)
(4) คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใดที่เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน
(5) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างลักษณะงานที่
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาดูดสิ่ง
ปฏิกูล คาล้างอัดฉีดรถยนต      
พวงมาลา พวงหรีด คาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้
ประดับ สวนหยอม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะคาจ้างเหมาล้าง
ทําความสะอาดถนน คาจ้างเหมาอื่นๆ ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ 
(6) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามปกติ) 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดในลักษณะเสริมการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ปกติของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและไมมีตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น
ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นซึ่งเป็น
งานหรือโครงการใหม หรือมีตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่
นั้น  แตไมปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด เชน งาน
รักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนาม
หญ้าและสวนหยอม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตาม
ประเมินผล งานจัดทําคําแปลงานผลิตและพิมพเอกสารงานผลิต
สื่อประชาสัมพันธ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจและออกแบบควบ
คุมการกอสร้าง งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งาน
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชน
หรือบุคคลภายนอกมีความชํานาญมากกวา ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้าง ฯลฯ 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับพนักงานสวนตําบล  และให้หมายความรวม
ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ซึ่ง
ได้รับคาจ้างจากเงินงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาเชื้อเพลิงหรือพลัง
งานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
ตําบลคลองมวง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตําบลคลองมวง ให้
กับพนักงานสวนตําบล ครู (คศ.1) ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
เล็ก บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานจ้าง โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึก
อบรม   คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม     คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คา
ยานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ประกาศ ณ วันที่  24
  เดือนตุลาคม พ.ศ.2545  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162
  ลําดับที่  1 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 74,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน  จํานวน 2 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาดกว้างไมน้อย กวา 50 ซม. ยาวไมน้อย
กวา 50 ซม. สูงไมน้อยกวา 80 ซม.  เบาะหุ้มหนัง
สังเคราะห สามารถปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้ ขาเหล็กมีล้อ
หมุน  
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186
  ลําดับที่ 31
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  แบบ 2 บาน  
1) มีมือจับชนิดบิด            
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น           
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185
 ลําดับที่ 28
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 2
 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 5ฟุต แผนชั้นวางปรับระดับได้ 2
 แผน สามารถปรับระดับได้ 3 ชั้น ผลิตจากเหล็กหนา
พิเศษ 0.6 mm บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบ
ฝัง พร้อมระบบกุญแจลอคปดได้
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185
  ลําดับที่ 29
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โตะคอมพิวเตอรพร้อมชองวาง CPU  4 ฟุต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพร้อมชองวาง CPU 4
 ฟุต จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 120x60x75 ขา
เหล็ก มีลิ้นชักตรงกลาง1ลิ้นชัก สามารถเลื่อนได้มีชองสอดสายไฟ
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 185
  ลําดับที่ 30
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โตะทํางาน จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ ขนาดกว้างไมน้อยกวา 180 ซม. สูง ไมน้อยกวา 75 ซม. มี
กลอง 2 ลิ้นชักด้านขวามือและซ้ายมือ
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186
  ลําดับที่ 32
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  2
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4
 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มี
ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 187
 ลําดับที่ 36
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ - สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816
 ได้  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz - สามารถ
ใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้
กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186
 ลําดับที่ 35
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,018,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,194,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,194,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 591,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล  จํานวน   2
   อัตรา ประกอบด้วย 
1.ตําแหนง ครู (คศ.1)
2.ตําแหนง ครู (คศ.1)
- ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประเภทเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (เงินเดือนครูและคาจ้างประจํา)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนว
ทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
จังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล สําหรับตําแหนงใน
ระบบวิทยฐานะ
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 543,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   4   อัตรา 
ประกอบด้วย
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก 
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
4.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
- ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประเภทเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   4   อัตรา 
ประกอบด้วย
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก 
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
4.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
- ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประเภทเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 3,963,640 บาท
ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภค
ตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติด
ตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ  การ
แสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใช้จาย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164
 ลําดับที่ 7
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองมวง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองมวง โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คา
เชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการ
จัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจค
เตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถาย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตง
จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167
 ลําดับที่ 17
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมการดํารงชีวิตประจําวันให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการดํารงชีวิต
ประจําวันให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163
 ลําดับที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ของเด็กและเยาวชน
ตําบลคลองมวง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะ
ชีวิต และทักษะอาชีพ ของเด็กและเยาวชนตําบลคลองมวง โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสํา
หรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คา
เชาที่พัก  คายานพาหนะ ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162
 ลําดับที่ 2 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมประสบการณการศึกษานอกห้องเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมประสบการณ
การศึกษานอกห้องเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.4/ว 2296 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163
 ลําดับที่ 6
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ สื่อประกอบ
การเรียนการสอน ให้กับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
คลองมวง อัตราคนละ 1,700 บาท/ป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0816.4/ว 2296 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166
 ลําดับที่ 15
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย 
1.คาหนังสือเรียน ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลคลองมวง อัตราคนละ 200 บาท/ป
2.คาอุปกรณการเรียน ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองมวง อัตราคนละ 200 บาท/ป
3.คาเครื่องแบบนักเรียน  ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองมวง อัตราคนละ 300 บาท/ป
4.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองมวง อัตราคนละ 430 บาท/ป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.5/ว 1320 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166
 ลําดับที่ 15
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลคลองมวง    
อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166
 ลําดับที่ 15
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 2,983,640 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,983,640 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคลอง
มวง จํานวน 260 วัน 
(2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 - ป.6  จํานวน 260 วัน ประกอบด้วย
- เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
- เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหมาก
- เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านวังสีสด
- เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะ
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คลอง 4 
- เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520
- เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 1731 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562
 เรื่อง ประกาศคณะกรรมกาารอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนประจําปการศึกษา 2562 ลงวันที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 4,860,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,860,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะคอง 
4

จํานวน 930,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะคอง
 4  เพื่อเป็นคาอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป
.6  อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164
 ลําดับที่ 10
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี  เพื่อเป็นคา
อาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6  อัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 12
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง เพื่อเป็นคา
อาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6  อัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 14
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังสีสด จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านวังสีสด  เพื่อเป็นคา
อาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6  อัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 13
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหมาก จํานวน 730,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองหมาก เพื่อเป็น
คาอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6  อัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165
 ลําดับที่ 11
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 เพื่อ
เป็นคาอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
  อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.3/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164
 ลําดับที่ 9
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 24/3/2563  08:32:28 หน้า : 91/196



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,753,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,227,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,227,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,044,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล  จํานวน   3
   อัตรา 
ประกอบด้วย 
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (นัก
บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น)  
2.ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)  
3.ตําแหนงเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปง./ชง.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล ของตําแหนงเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปง./ชง.)  จํานวน  1
  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ อ.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล ของ
ตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหาร
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  
เดือนละ  3,500 บาท จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7
) และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ของ
ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 16 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก
.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ของตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 16 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก
.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ อ.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 493,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) คาตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมิน
ผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญ
หรือเชี่ยวชาญผลงานของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะ
กรรมการสอบสวน  คณะกรรมการสอบความรับผิดทาง
ละเมิด  และคาใช้จายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด ให้
กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเป็นพิเศษ
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188
 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2548  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิก
เงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่  9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
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(1) คาโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนต วีดีโอเทป วีดีทัศน คาล้างอัดขยาย
รูปถาย การจ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อประเภท
ตางๆ เชนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพวารสาร แผน
พับป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ (ซึ่งมิใชเป็นการ
โฆษณาเพื่อหาเสียงให้แกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง)
(2) คาธรรมเนียมตาง ๆ
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมที่ดิน และคาธรรมเนียมอื่นใด ฯลฯ ตามที่หนวยงาน
เป็นผู้เรียกเก็บ ที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจายนี้ 
(3) คาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้อมูล ขาวสาร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้อมูล ขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับ เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป  วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธสื่อสิ่ง
พิมพตางๆ ฯลฯ (ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญ)
(4) คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใดที่เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน
(5) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างลักษณะงานที่
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาดูดสิ่ง
ปฏิกูล คาล้างอัดฉีดรถยนต      
พวงมาลา พวงหรีด คาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้
ประดับ สวนหยอม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะคาจ้างเหมาล้าง
ทําความสะอาดถนน คาจ้างเหมาอื่นๆ ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ 
(6) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามปกติ) 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดในลักษณะเสริมการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ปกติของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและไมมีตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น
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ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นซึ่งเป็น
งานหรือโครงการใหม หรือมีตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่
นั้น  แตไมปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด เชน งาน
รักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนาม
หญ้าและสวนหยอม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตาม
ประเมินผล งานจัดทําคําแปลงานผลิตและพิมพเอกสารงานผลิต
สื่อประชาสัมพันธ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจและออกแบบควบ
คุมการกอสร้าง งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งาน
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชน
หรือบุคคลภายนอกมีความชํานาญมากกวา ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับพนักงานสวนตําบล  และให้หมายความรวม
ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ซึ่ง
ได้รับคาจ้างจากเงินงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาเชื้อเพลิงหรือพลัง
งานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยแยกวัสดุเป็น 2
 ประเภท
วัสดุคงทน  หม้อ  กระทะ    กะละมัง   ตะหลิว    กรอบ
รูป   มีด   ถัง    ถาด   แก้วน้ํา   จานรอง  ถ้วยชาม  ช้อน
ส้อม  กระจกเงา  โองน้ํา  ที่นอน   กระโถน   เตาไฟฟ้า    เตา
น้ํามัน   เตารีด   เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไขไฟฟ้า   เครื่องปง
ขนมปัง  กระทะไฟฟ้า  หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า  กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง   ถังแก็ส  เตา  ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง   ผงซักฟอก  สบู   น้ํายาดับกลิ่น   แปรง   ไม้
กวาด  เขง   มุ้ง   ผ้าปูที่นอน  ปลอกแขน  หมอน  ผ้าหม  ผ้าปู
โตะ  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาร
บี แกสหุงต้ม  น้ํามันกาด   น้ํามันเตา  ถาน  กาส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  ประเภทวัสดุคง
ทน เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ้า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุง
เท้า  รองเท้า  เข็ดขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ  เครื่องแตงกายชุดฝึก
โขนละคร  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการเบิก
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการเบิกคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 24/3/2563  08:32:28 หน้า : 103/196



งบลงทุน รวม 33,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน  จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาดกว้างไมน้อย กวา 50 ซม. ยาวไมน้อย
กวา 50 ซม. สูงไมน้อยกวา 80 ซม.  เบาะหุ้มหนัง
สังเคราะห สามารถปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้ ขาเหล็กมีล้อ
หมุน  
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 187
  ลําดับที่ 37
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โตะทํางาน จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ ขนาดกว้างไมน้อยกวา 180 ซม. สูง ไมน้อยกวา 75 ซม. มี
กลอง 2 ลิ้นชักด้านขวามือและซ้ายมือ
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 187
  ลําดับที่ 38
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4
 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB  - มีหนวยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มี
ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 188
 ลําดับที่ 41
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อย
กวา  800 VA (480 Watts) - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย
กวา 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 187
 ลําดับที่ 40
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ - สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816
 ได้  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz - สามารถ
ใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้
กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 188
 ลําดับที่ 42
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 885,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว ปละ 2 ครั้ง ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ                             เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี ตามจํานวนสุนัขและแมวในเขตตําบลคลองมวงทั้งที่มีเจ้า
ของและไมมีเจ้าของ โดยให้ทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง ตามจํานวน
สุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทตอครั้งของการสํารวจและขึ้น
ทะเบียน (ปละ 6 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
งานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่  31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
  เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก
สุนัขและแมว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดตอและภัยสุขภาพในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรค
ติดตอและภัยสุขภาพในชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
รับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คา
เชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น  คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย คาวัสดุเครื่องแตง
กาย  คาวัสดุงานบ้านงานครัว  คาวัสดุอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2523  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว 2615 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การสร้างและพัฒนา
ทีมพนเคมีควบคุมโรค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88
  ลําดับที่ 4
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารและยาในชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
รับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คา
เชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น  คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย  คาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง แนว
ทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง แนว
ทางการขับเคลื่อนและเกณฑมาตรฐานโครงการรวมใจ สร้างตลาด
อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยูดีกินดี (Go Green Plus) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
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- ตั้งจายจากเงินรายได้
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน
รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถาย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตง
จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  คาวัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย คาวัสดุเครื่องแตงกาย  คาาวัสดุยานพาหนะและขน
สง คาวัสดุงานบ้านงานครัว คาวัสดุสนาม คาวัสดุสํานักงาน คา
วัสดุอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่อง หลัก
เกณฑให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88
  ลําดับที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็ง
และยั่งยืน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภค
ตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติด
ตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   คาวัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย  คาวัสดุงานบ้านงานครัว  คาวัสดุสํานักงาน  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทาง
การดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง ขอ
ความรวมมือในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอยางเข้มแข็งและยั่งยืน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87
  ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการระบบเฝ้าระวังและสงตอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการระบบเฝ้าระวังและสง
ตอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภค
ตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติด
ตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น  คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย คาวัสดุเครื่องแตง
กาย  คาวัสดุงานบ้านงานครัว  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสขภาพแหงชาติ พ.ศ
.2545
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89
  ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม   คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
  เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89
  ลําดับที่ 6
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  โดยแยก
วัสดุเป็น  2 ประเภท
วัสดุคงทน  ชุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวยแก้ว  กระบอก
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ตวง  เบ้าหลอม  หูฟัง (Sterthoscope) เปลห้ามคนไข้  คีมถอน
ฟัน  เครื่องวัดน้ําฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยา
ศาสตร  ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีด
ยา กระบองฉีดยา เครื่องหมายประจําตัวสัตว  สําลี และผ้าพัน
แผล  เวชภัณฑ  แอลกอฮอล  ฟลมเอกซเรย  เคมี
ภัณฑ  ออกซิเจน   น้ํายาตางๆ  เลือด สายยาง  ลูกยาง  หลอด
แก้ว  ลวดเชื่อมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกตางๆ  สัตวเลี้ยง
เพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย  หลอดเอกซเรย  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
งานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่  31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
  เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
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สุด ที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก
สุนัขและแมว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านซับเศรษฐี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้าน
ซับเศรษฐี เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 10 บ้านหนองผักหนอก จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10
 บ้านหนองผักหนอก เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 17
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 11 บ้านหนองไทร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11
 บ้านหนองไทร เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 18
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 12 บ้านศาลเจ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12
 บ้านศาลเจ้า  เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 19
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 13 บ้านลําสะพานหิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 13
 บ้านลําสะพานหิน เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 20
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 14 บ้านโคกสูง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 14
 บ้านโคกสูง เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 21
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 15
 บ้านหนองผักบุ้ง เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 22
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 16 บ้านหนองหิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 16
 บ้านหนองหิน เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 23
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 17 บ้านสันติสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 17
 บ้านสันติสุข เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 24
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 18 บ้านหนองไทรใต้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 18
 บ้านหนองไทรใต้ เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 25
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 19
 บ้านหนองไทรเหนือ เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 26
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านหนองหมาก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้าน
หนองหมาก เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 9
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 20 บ้านวังมะนาว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 20
 บ้านวังมะนาว เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 27
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 21 บ้านแสนสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 21
 บ้านแสนสุข เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 28
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านวังสีสด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้าน
วังสีสด เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 10
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านคลองมวง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้าน
คลองมวง เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 11
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านซับพลู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้าน
ซับพลู เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 12
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6
 บ้านโป่งวัวแดง เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93
 ลําดับที่ 13
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้าน
คลองสมบูรณ เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93
 ลําดับที่ 14
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านราษฎรสามัคคี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้าน
ราษฎรสามัคคี  เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 15
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 9 บ้านโป่งดินดํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9
 บ้านโป่งดินดํา เพื่อให้ชุมชน/หมูบ้านขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 16
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 455,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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โครงการชวยเหลือสงเคราะหผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อย
โอกาส  ผู้ไร้ที่พึ่ง เด็ก  เยาวชน

จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือสงเคราะหผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง เด็ก เยาวชน ที่ได้
รับความเดือดร้อน  หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํา
รงชีพโดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงิน  หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อให้การชวยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่  4 มกราคม  2561
 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ชวยเหลือด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 7 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลคลองมวง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลคลองมวง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึก
อบรม                คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่
พัก  คายานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่  4 มกราคม  2561
 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 2 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองมวง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนตําบลคลองมวง  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม     คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม คาสาธารณูปโภค
ตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติด
ตั้ง  คาเชาอุปกรณ ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5
/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการจัด
ให้มีสภาเด็กและเยาวชนตําบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   คาของ
สมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่  4 มกราคม  2561
 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ชวยเหลือด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 1 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
ใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  ฯลฯ
 คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่  4 มกราคม  2561
 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ชวยเหลือด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 4 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม     คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ ฯลฯ   คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 6 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสํา
หรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอก
สารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   คาของสมนาคุณในการดู
งาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม     คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร        คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ชวยเหลือด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองคการบริหารสวนตําบลหนองน้ํา
แดงในการดําเนินการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา       โดยเป็นสถานที่กลางเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2875 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,038,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,449,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,449,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,377,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล  จํานวน   5
    อัตรา 
ประกอบด้วย 
1.ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง  ระดับต้น)  
2.ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)
3.ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)
4.ตําแหนงเจ้าพนักงานประปา  (ปง./ชง.)
5.ตําแหนงนายชางเขียนแบบ (ปง./ชง.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่น บัญชี 5
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 29,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตรา ประกอบด้วย
1.ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)
2.ตําแหนงนายชางเขียนแบบ (ปง./ชง.)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ อ.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 24/3/2563  08:32:29 หน้า : 140/196



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล ของ
ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ
ต้น)  เดือนละ  3,500 บาท จํานวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7
) และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ป (พ.ศ.2561 – 2563)
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) คาตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่า
อันตรายเป็นครั้งคราว คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมิน
ผลงานฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญ
หรือเชี่ยวชาญผลงานของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะ
กรรมการสอบสวน  คณะกรรมการสอบความรับผิดทาง
ละเมิด  และคาใช้จายตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑที่กําหนด ให้
กับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188
 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2548  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิก
เงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่  9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

(1) คาโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร การบันทึกภาพยนต วีดีโอเทป วีดีทัศน คาล้างอัดขยาย
รูปถาย การจ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ในสื่อประเภท
ตางๆ เชนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพวารสาร แผน
พับป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ (ซึ่งมิใชเป็นการ
โฆษณาเพื่อหาเสียงให้แกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง)
(2) คาธรรมเนียมตาง ๆ
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมที่ดิน และคาธรรมเนียมอื่นใด ฯลฯ ตามที่หนวยงาน
เป็นผู้เรียกเก็บ ที่สามารถเบิกจายได้ในประเภทรายจายนี้ 
(3) คาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้อมูล ขาวสาร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธข้อมูล ขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับ เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป  วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธสื่อสิ่ง
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พิมพตางๆ ฯลฯ (ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญ)
(4) คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใดที่เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน
(5) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างลักษณะงานที่
จ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาดูดสิ่ง
ปฏิกูล คาล้างอัดฉีดรถยนต      
พวงมาลา พวงหรีด คาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้
ประดับ สวนหยอม สนามหญ้า หรือที่สาธารณะคาจ้างเหมาล้าง
ทําความสะอาดถนน คาจ้างเหมาอื่นๆ ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง ฯลฯ 
(6) คาจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา (เพื่อเสริมการ
ปฏิบัติงานตามปกติ) 
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดในลักษณะเสริมการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ปกติของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและไมมีตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น
ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นซึ่งเป็น
งานหรือโครงการใหม หรือมีตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่นลูกจ้าง
หรือพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่
นั้น  แตไมปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด เชน งาน
รักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนาม
หญ้าและสวนหยอม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตาม
ประเมินผล งานจัดทําคําแปลงานผลิตและพิมพเอกสารงานผลิต
สื่อประชาสัมพันธ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจและออกแบบควบ
คุมการกอสร้าง งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งาน
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคตางๆ ที่เอกชน
หรือบุคคลภายนอกมีความชํานาญมากกวา ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม เสริมสร้างครุภัณฑหรือสิ่งกอ
สร้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
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/ว7120 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการให้กับพนักงานสวนตําบล  และให้หมายความรวม
ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ซึ่ง
ได้รับคาจ้างจากเงินงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  หรือผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  หรือผู้ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) คาเชาที่พัก 
(3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาเชื้อเพลิงหรือพลัง
งานสําหรับยานพาหนะ  คาระวางบรรทุก  คาจ้างคนหาบ
หาม  และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
(4) คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยแยกวัสดุเป็น 2
 ประเภท
วัสดุคงทน  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า  เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง  ฟวส  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า   สวิตซไฟฟ้า   หลอด
วิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซี
สเตอร  มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร  เบรกเกอร  สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล   ดอกลําโพง  แผงวงจร  ผัง
แสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง โดยแยกวัสดุเป็น 3 ประเภท
วัสดุคงทน  ไม้
ตางๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน  กบไส
ไม้  เทปวัดระยะ   เครื่องวัดขนาดเล็ก  เชน ตลับ
เมตร  ลูกดิ่ง  สวาน  โถส้อม อางล้างมือ  ราวพาดผ้า  ฯลฯ 
วัสดุสิ้นเปลือง   น้ํามันทาไม้  ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต  ทราย  อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรง
ทาสี  ปูนขาว  ฯลฯ 
วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล   ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอ
ตางๆ  ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 8,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,700 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอรแบบพกพา 2 in 1 จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอรแบบพกพา 2 in 1
 จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ขนาด (กxยxส
)  10.2x16.9x3.9 สามารถวัดระยะได้สูงสุดถึง 50 เมตร และวัด
แบบตอเนื่อง วัดพื้นที่ วัดปริมาตร วัดความยาวแบบอ้อม การวัด
องศา วัดระดับน้ําดิจิตอล สามารถเก็บความจําได้ 20 คา ได้รับ
มาตรฐาน ISO สามารถวัดคาได้ 2 แบบ คือระยะทางและ
องศา แบตเตอรี่ 2 x 1,5 V LR 03 (AAA) batteries หน้าจอหมุน
อัตโนมัติ  มีคูมือการใช้งานภาษาไทย และใบรับประกันสินค้า
- เป็นไปตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 190
 ลําดับที่ 51
- ตั้งจายจากเงินรายได้

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA   จํานวน  1
  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้  - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อย
กวา  800 VA (480 Watts) - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อย
กวา 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 46
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน  1  เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ - สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816
 ได้  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz - สามารถ
ใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้
กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ  1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 45
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการกอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสวางในตําบลคลองมวง จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซลลชนิด All-in-
one Solar Street Light ขนาด 40W หลอด LED สูง 5
 เมตร จํานวน 25 ต้น ให้แสงสวางได้ถึงเช้าแม้ในวันที่ไมมี
แดด ตัวไฟจะมีสองโหมดการทํางาน ได้แก 1.ใน 5 ชั่วโมงแรกตัว
ไฟจะทํางานใน Bright Mode ตลอดเวลา 2.หลังจากผานไป 5
 ชั่วโมง ตัวไฟจะเปลี่ยนเป็น
สถานะ Power Safe Mode with PIR Motion Sensor โดย
ความสวางจะลดลงเหลือประมาณ 25% ของ Bright Mode และ
จะเปลี่ยนกลับเป็น Bright Mode เมื่อตัว Sensor ตรวจจับความ
เคลื่อนไหวได้เป็นเวลา 30 วินาที กอนกลับ
สู Power Safe Mode ถ้าไมมีวัตถุเคลื่อนไหว และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต.คลอง
มวงกําหนดให้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159
 ลําดับที่ 51
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ  หมูที่ 10 บ้าน
หนองผักหนอก

จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการขุดเจาะบอน้ําบาดาล ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 4
 นิ้ว จํานวน 1 บอ รวมติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลแบบจม
น้ํา ขนาด 2 แรงม้า และให้ได้ปริมาณน้ําไมน้อยกวา 5  ลบ.ม
./ชั่วโมง (22 แกลลอน/นาที) พร้อมตั้งถังแชมเปญ 20 ลบ.ม
. สูง 20 ม. และติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 จุด และติด
ตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต
.คลองมวงกําหนดให้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 504 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การเจาะและ
ใช้น้ําบาดาลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 1414 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง แนวทางการขอ
รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 150
 ลําดับที่ 20
- ตั้งจายจากเงินรายได้

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน
รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา

วันที่พิมพ : 24/3/2563  08:32:29 หน้า : 152/196



จ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถาย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตง
จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง   คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย  คาวัสดุงานบ้าน
งานครัว  คาวัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 4376 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุม
พื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง การขับ
เคลื่อนนโยบายการรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูล
ฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การ
พัฒนาและขับเคลื่อนการลดกาซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะ
เปยก ลดโลกร้อนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การ
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สงเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118
  ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการติดตามตรวจสอบ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภค
ตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติด
ตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   คาวัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย  คาวัสดุงานบ้านงานครัว  คาวัสดุเครื่องแตง
กาย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0891.4/ว 290 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง แนวทางการ
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กําหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดสงน้ําเสียไป
บําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 397 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการน้ําเสีย
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118
  ลําดับที่ 3
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ตําบลคลองมวง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตําบลคลองมวง โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภค
ตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติด
ตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   คาวัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย  คาวัสดุงานบ้านงานครัว  คาวัสดุเครื่องแตง
กาย คาวัสดุการเกษตร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการดําเนินการโครงการของขวัญปใหมของกระทรวง
มหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจําป พ.ศ.2562
 (โครงการ "ห้องน้ําท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย") 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
 เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทยใสใจความสะอาด คนในชาติมีความ
สุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118
  ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท
วันที่พิมพ : 24/3/2563  08:32:29 หน้า : 157/196



งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจิตอาสา"เราทําความดีด้วยหัวใจ" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจิตอาสา "เราทํา
ความดีด้วยหัวใจ" โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน
รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถาย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตง
จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  คาวัสดุการเกษตร คาวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุกอ
สร้าง คาวัสดุสํานักงาน  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0211.9
/ว 6633 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดําเนินงาน
โครงการจิตอาสา "เราทําความดีด้วยหัวใจ"
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการปกป้องและพิทักษรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปกป้องและพิทักษ
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คา
เชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4
/ว 1503 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เรื่องแนวทางการดําเนินการ
ตามภารกิจการป้องกันสถานบันสําคัญของชาติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหดาไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4
/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่องการป้องกันสถาบัน
สําคัญของชาติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง แนว
ทางการสร้างการรับรู้สูชุมชนในระดับพื้นที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   คาของ
สมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ ฯลฯ คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัววาด้วย
การชวยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสงเสริมและสนับสนุน "ทําดี มีอาชีพ" จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุน "ทําดี มีอาชีพ"  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   คาของ
สมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 6 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมสินค้าชุมชน/ผลิตภัณฑชุมชนOTOP จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสินค้า
ชุมชน/ผลิตภัณฑชุมชนOTOP โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
รับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คา
เชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108
 ลําดับที่ 7
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แผนพัฒนาหมูบ้าน แผน
พัฒนาตําบลแบบบูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน แผนพัฒนาหมูบ้าน แผนพัฒนาตําบลแบบ
บูรณาการ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
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ฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสํา
หรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอก
สารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   คาของสมนาคุณในการดู
งาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร   คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสูการพัฒนาท้องถิ่นแตละจังหวัดแบบบูรณาการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แนว
ทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประ
จําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 5 
- ตั้งจายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 477,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 477,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง
 คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงานรวมคาติด
ตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถาย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตง
จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.3/ว 2783 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
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- เป็นไปตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬากรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลเพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ภายในตําบลเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คา
เชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
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สุด ที่ มท 0808.2/ว 889 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2557 เรื่อง การจัด
ตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทระดับท้องถิ่น
- เป็นไปตามเเผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 –
 2564)
- เป็นไปตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬากรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสงเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการสูความเป็นเลิศ จํานวน 80,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการสูความเป็นเลิศ  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คา
เชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการ
จัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจค
เตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถาย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตง
จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามเเผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 –
 2564)
- เป็นไปตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬากรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 47,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน  หวงยาง  ลูก
ฟุตบอล  ลูกปงปอง  ไม้ตีปงปอง  ลูกแชรบอล  ไม้แบดมินตัน  ไม้
เทนนิส  ลูกเทนนิส  เชือกกระโดด  ดาบสอง
มือ  ตะกร้อ  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุมน้ําหนัก  เสา
ตาขายกีฬา เชน  เสาตาขายวอลเลยบอล  หวงบาสเกตบ
อลเหล็ก  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามมาตรฐานการสงเสริมกีฬากรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามเเผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 –
 2564)
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 270,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี
ตางๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีตางๆ  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คา
เชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169
 ลําดับที่ 6
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษประเพณี
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษประเพณีท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คา
เชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170
 ลําดับที่ 7
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี วัน
สงกรานต วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คา
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เชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการ
จัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจค
เตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถาย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตง
จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่  4 มกราคม  2561
 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ชวยเหลือด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสงเสริมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสงเสริมจริยธรรม โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
ใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ ฯลฯ           คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169
  ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณี วัฒนธรรม อําเภอ
ปากชอง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอปากชอง เพื่อดําเนินโครงการ
งานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอปากชอง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอปากชอง ที่ นม 1218/3072 ลงวัน
ที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง การจัดทําโครงการงานรัฐพิธี งานราช
พิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอปากชอง ประจําปงบ
ประมาณ 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 171
 ลําดับที่ 9 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,500,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,500,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บ้านศาลเจ้า จํานวน 400,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม
. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่การกอสร้างไมน้อยกวา 735
 ตร.ม.พร้อมปรับแตงบดอัดคันทางเดิมลงหินคลุกไหลทางตาม
สภาพพื้นที่ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 16 ลบ.ม.ปรับเกลี่ย
เรียบ และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
อื่นๆ ตามแบบ อบต.คลองมวงกําหนดให้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134
 ลําดับที่ 42 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บ้านหนองไทร
ใต้ (ตอจาก ค.ส.ล.เดิมกลุมบ้าน ผช.พร)

จํานวน 400,000 บาท

โดยทําการกอสร้างกอสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่การกอสร้างไม
น้อยกวา 750 ตร.ม.พร้อมปรับแตงบดอัดคันทางเดิมลงหินคลุก
ไหลทางตามสภาพพื้นที่ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 10 ลบ.ม
.ปรับเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต.คลองมวงกําหนดให้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139
 ลําดับที่ 60 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้านคลองมวง 
(ซอยเฟ่องฟ้า)

จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 235 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่การกอสร้างไมน้อยกวา 940
 ตร.ม.พร้อมปรับแตงบดอัดคันทางเดิมลงหินคลุกไหลทางตาม
สภาพพื้นที่ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 18 ลบ.ม.ปรับเกลี่ย
เรียบ และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
อื่นๆ ตามแบบ อบต.คลองมวงกําหนดให้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124
 ลําดับที่ 14 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 16 บ้านหนองหิน (ตอจาก ค.ส
.ล.ซอยศาลเจ้าเชื่อมหมู 10)

จํานวน 400,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 ม
. ยาว 460 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 414  ลบ.ม. และบดอัดแนนถนนให้เรียบร้อย และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต
.คลองมวงกําหนดให้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138
 ลําดับที่ 55  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 21 บ้านแสนสุข จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50 ม
. ยาว 985 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 518  ลบ.ม. และบดอัดแนนถนนให้เรียบร้อย และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต
.คลองมวงกําหนดให้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142
  ลําดับที่ 70
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 8 บ้านราษฎรสามัคคี (ชวงสาม
แยกวัดถ้ําสันติธรรม-กลุมบ้านยายแป้ง)

จํานวน 400,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 ม
. ยาว 685 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 411 ลบ.ม. และบดอัดแนนถนนให้เรียบร้อย  และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต
.คลองมวงกําหนดให้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130
  ลําดับที่ 30  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลติกสคอนกรีต หมูที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง 
(คุ้มแสนสุข)

จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนแอสฟัลติกสคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่การกอ
สร้างไมน้อยกวา 1,140 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต.คลอง
มวงกําหนดให้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126
  ลําดับที่ 20 
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลติกสคอนกรีต หมูที่ 7 บ้านคลอง
สมบูรณ (สายทางคลองไกแจ้)

จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการกอสร้างเสริมถนนผิวแอสฟัลติกสคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่
การกอสร้างไมน้อยกวา 1,050 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติด
ตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต
.คลองมวงกําหนดให้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128
 ลําดับที่ 25  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 24/3/2563  08:32:29 หน้า : 177/196



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีต  หมูที่ 9 บ้านโป่งดินดํา (ชวงกลุม
ซอยกล้วยไม้)

จํานวน 400,000 บาท

โดยทําการซอมแซมอุดหลุมถนนคอนกรีตและปูเสริมผิวยางแอ
สฟัลติกสคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 260 ม
. หนา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่การกอสร้างไมน้อยกวา 1,300
 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต.คลองมวงกําหนดให้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131
 ลําดับที่ 33
- ตั้งจายจากเงินรายได้

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง หมูที่ 13 บ้านลําสะพานหิน (ชวงทาง
เข้าวัดลําสะพานหิน)

จํานวน 500,000 บาท

โดยทําการซอมแซมอุดหลุมถนนและปูเสริมผิวยางแอสฟัลติกส
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.04
 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่การกอสร้างไมน้อยกวา 1,680 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
อื่นๆ ตามแบบ อบต.คลองมวงกําหนดให้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135
  ลําดับที่ 45 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเกษตรทฤษฎีใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธี
เปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   คาของ
สมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหาร
งานของ อปท. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114
 ลําดับที่ 7 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการปรับปรุงบํารุงดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงบํารุงดินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ  ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหาร
งานของ อปท. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 3 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นําเกษตรกร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นํา
เกษตรกร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสํา
หรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอก
สารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   คาของสมนาคุณในการดู
งาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร   คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ ฯลฯ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหาร
งานของ อปท. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114
 ลําดับที่ 6 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายาน
พาหนะ ฯลฯ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหาร
งานของ อปท. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113
 ลําดับที่ 4 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียลดการใช้สารเคมีในการ
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําเกษตร
อินทรียลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช   โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสํา
หรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   คาของสมนาคุณในการดูงาน   คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คา
เชาที่พัก  คายานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหาร
งานของ อปท. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 2 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงปศุสัตว   โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธี
เปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตาง ๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   คาของ
สมนาคุณในการดูงาน   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร   คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  ฯลฯ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหาร
งานของ อปท. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการหมูบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหมูบ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรอง  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จาย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน
รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่องโปรเจคเตอร  เครื่อง
เสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คา
จ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาถาย
เอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้จายในการตกแตง
จัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ํา
ประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คาเชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การ
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหาร
งานของ อปท. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา” จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา" โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คารับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับ
สถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คา
เชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115
 ลําดับที่ 9 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
รับรอง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่น ๆ         ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน  เชน  เครื่อง
โปรเจคเตอร  เครื่องเสียง  เต็นท  เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  เชน  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย  หรืออื่น ๆ  คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาใช้จายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธงาน  เชน  คาจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาใช้
จายในการตกแตงจัดสถานที่  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
  เชน  กระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท  รวมถึงคาติดตั้ง  คา
เชาอุปกรณ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประกวดหรือ
แขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ  การแสดง  และคา
ใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่  26 มกราคม 2558 เรื่อง การ
ดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกคูคลองระบายน้ําสาธารณะเพื่อการเกษตรแบบ
ยั่งยืน

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการขุดลอกคูคลอง
ระบายน้ําสาธารณะเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาขุดดิน คาถมดิน คาขุดลอก ปรับสภาพ
พื้นที่ แหลงน้ําสาธารณประโยชน       ให้หมายรวมถึง ลํา
ราง ห้วย หนอง คลอง บึง บาง และแหลงน้ําอื่นๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน แดไมรวมถึงนานน้ําตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย พระพุทธคักราช 2456 และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้องตามโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการเกี่ยวกับ
การขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชนที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0511.3
/ว 928 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่อง นโยบายขุดลอกแหลงน้ํา
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116
 ลําดับที่ 10
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,246,550 บาท

งบกลาง รวม 15,246,550 บาท
งบกลาง รวม 15,246,550 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5%
 ของคาจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจาย
เงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม 2561
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับ
ตามสิทธิในตําบลคลองมวง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563
 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมรองรับการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการที่ได้รับ
ตามสิทธิในตําบลคลองมวง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563
 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมรองรับการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109
 ลําดับที่ 3
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ : 24/3/2563  08:32:29 หน้า : 191/196



เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดสที่ได้รับตาม
สิทธิในตําบลคลองมวง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563
 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สํารองจาย จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทา
นั้น เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และ
หมอกควัน และโรคติดตอ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามหลักเกณฑการใช้จายเงินทดรองราชการเพื่อชวย
เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2875 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ซัก
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ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่น และจังหวัดที่ประสบสาธารณ
ภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําป่าไหล
หลาก และดินโคลนถลมป 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยหนาว ป พ.ศ. 2561-2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งป 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง การดําเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ป 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 4 
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายตามข้อผูกพัน

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองมวง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลอง
มวง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ
.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลงวันที่  20  สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 560 ลงวันที่  27 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง การดําเนิน
การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตําบลคลองมวง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตําบลคลองมวง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ
.2545
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 (องคการบริหารสวน
ตําบล ขนาดกลาง ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ 40) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยว
กับหลักเกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 6
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 271,550 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น
ในอัตราร้อยละ1% โดยมิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
- เป็นไปพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561
- ตั้งจายจากเงินรายได้
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