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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งชมพู 
อําเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  32,444,624 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป        รวม  9,911,510  บาท  
    งบบุคลากร         รวม  6,701,390  บาท  

เงินเดือน (ฝุายการเมือง)      รวม  2,225,520  บาท 
เงินเดือนนายก/รองนายก      จํานวน    514,080  บาท 

- เพ่ือจายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ดังนี้  
- นายกองค์การบริหารสวนตําบล      1  ตําแหนง    จํานวน  244,800  บาท  
- รองนายกองค์การบริหารสวนตําบล 1  ตําแหนง จํานวน  134,640  บาท  
- รองนายกองค์การบริหารสวนตําบล 1  ตําแหนง จํานวน  134,640  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายก
องค์การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสวนตําบล และเลขานุการ สภาองค์การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายก
องค์การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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 เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก    จํานวน         42,120  บาท 
-เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ดังนี้  
-นายกองค์การบริหารสวนตําบล  จํานวน 21,000  บาท  
-รองนายกองค์การบริหารสวนตําบล จํานวน 10,560 บาท  
-รองนายกองค์การบริหารสวนตําบล จํานวน 10,560 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายก 
องค์การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายก 
องค์การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค์การ 
บริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสวน 
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลว 30 กันยายน 
2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลพ.ศ.2554 
ในราชกิจจานุเบกษา (สํานักงานปลัด) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก          จํานวน  42,120 บาท 
-เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ดังนี้  
-นายกองค์การบริหารสวนตําบล  จํานวน 21,000  บาท  
-รองนายกองค์การบริหารสวนตําบล จํานวน 10,560  บาท  
-รองนายกองค์การบริหารสวนตําบล จํานวน 10,560  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายก
องค์การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายก
องค์การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค์การ
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บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา (สํานักงานปลัด) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน     86,400 บาท 
-เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารสวนตําบล จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายก 
องค์การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายก 
องค์การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค์การ 
บริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสวน 
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลว 30 กันยายน  
2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลพ.ศ . 2554  
ในราชกิจจานุเบกษา (สํานักงานปลัด) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จํานวน  1,540,800 บาท 
เพ่ือจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล ดังนี้  
-ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล    จํานวน               134,640 บาท 
 -รองประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล   จํานวน               110,160 บาท  
-เลขานุการสภาองค์การบริหารสวนตําบล  จํานวน       86,400 บาท 
 -สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล  14  ตําแหนง จํานวน  1,209,600 บาท 
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายก 
องค์การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองค์การบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองค์การบริหารสวนตําบล รองนายก 
องค์การบริหารสวนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองค์การ 
บริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสวน 
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 2084 ลว 30 กันยายน  
2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลพ.ศ.2554  
ในราชกิจจานุเบกษา (สํานักงานปลัด) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

เงินเดือน (ฝุายประจํา)       รวม  4,475,870 บาท  
เงินเดือนพนักงาน        จํานวน 2,656,910 บาท 

-เพ่ือจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้ 
-ปลัดองค์การบริหารสวนตําบล ตั้งไว  236,740   บาท  
-รองปลัด อบต.    ตั้งไว  105,660 บาท  
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน   ตั้งไว      45,180   บาท 
-หัวหนาสํานักปลัด   ตั้งไว  389,400  บาท  
-นักทรัพยากรบุคคล    ตั้งไว  288,120  บาท  
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตั้งไว  293,880  บาท  
-นักพัฒนาชุมชน   ตั้งไว  210,840  บาท  
-เจาพนักงานปูองกันฯ   ตั้งไว  280,440  บาท  
-ผูอํานวยการกองคลัง   ตั้งไว  138,810  บาท 
-นักวิชาการพัสดุ   ตั้งไว  271,200 บาท 
-นักวิชาการการเงินและบัญชี ตั้งไว    250,00  บาท  
-เจาพนักงานจัดเก็บรายได   ตั้งไว  146,640  บาท 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ   สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปีบําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับ ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557  
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ แทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561  
8) หนังสือสํานักงานก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ  ก.จ.,      
ก.ท. และ ก.อบ ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการ ใหลูกจางขององค์กร 
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสํานักงานก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561       
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน       จํานวน   33,240 บาท 
-เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน ดังนี้     
-ปลัดองค์การบริหารสวนตําบล   จํานวน  11,000 บาท     
-จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ   จํานวน 12,240  บาท  
-เพ่ือจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ     
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได     จํานวน  10,000  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
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2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สํานักงานก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548  เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก เงินเดือน (การกําหนดให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทอง ถิ่น ระดับ 8  ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558  
5) หนังสือสํานักงานก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ไดรับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

เงินประจําตําแหน่ง      จํานวน  84,000   บาท 
-เพ่ือจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้  
-ปลัดองค์การบริหารสวนตําบล  จํานวน  21,000   บาท  
-รองปลัดองค์การบริหารสวนตําบล  จํานวน  10,500   บาท  
-หัวหนาสํานักปลัด     จํานวน  42,000   บาท  
-ผูอํานวยการกองคลัง    จํานวน  10,500   บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 และที่แกไขถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.
2544  
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535  
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 
2553  
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6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จํานวน  1,623,720 บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่วไป ดังนี้  
-ผูชวยนักพัฒนาชุมชน    จํานวน  265,800 บาท  
-ผูชวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  194,760 บาท  
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  2 ตําแหนง จํานวน  324,360 บาท  
-คนสวน      จํานวน  168,360 บาท  
-ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ     จํานวน  171,480 บาท  
-ผูชวยเจาพนักงานการเงินฯ   จํานวน  144,960 บาท  
-ผูขวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน  138,000 บาท  
-พนักงานขับรถยนต์ 2 ตําแหนง (พนง.จางทั่วไป)  จํานวน 216,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ   สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558  
4) หนังสือสํานักงานก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง       จํานวน     78,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางภารกิจและ พนักงานจางทั่วไป 
สํานักปลัด   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้      
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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งบดําเนินงาน         รวม     3,133,620 บาท  
   ค่าตอบแทน          รวม    255,500 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน 120,000 บาท  

(1) เพ่ือจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
จํานวน   30,000  บาท  
(2) เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนผูควบคุมงานกอสรางและคณะกรรมการตรวจการจาง ตามขอบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน    40,000  บาท  
(3)เพ่ือจายเป็นคาตอบเจาหนาที่ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท    

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอ่ืนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวัน ที่ 29  พฤษภาคม 2557  
เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็น รายจายอ่ืนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  
3) หนังสือสํานักงานก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการ กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558  
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณพิีเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
5) พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร ทองถิ่น พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554   
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553  เรื่อง การเบิก
คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน 
7) หนังสือดวนที่สุด ที่  0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  
8) หนังสือดวนที่สุด  ที มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่  12  กันยายน 2561 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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   ค่าเช่าบ้าน          จํานวน  105,500  บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่จะไดรับและตามระเบียบเบิกจาย  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน    ทองถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน    ทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน    ทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน    ทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จํานวน    30,000  บาท 
-เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับและตามระเบียบ
เบิกจาย 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

ค่าใช้สอย          รวม  2,132,000 บาท  
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จํานวน 1,217,000 บาท  

- เพ่ือจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  
- คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ/คาธรรมเนียมตางๆในกิจการของสํานักงาน  
อบต.ทุงชมพู   คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวน  คาเชาบาน) 
คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร ขาวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการ 
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะ รายจาย 
ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟูาคาติดตัง้ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ    
จํานวน    15,000  บาท  
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-เพ่ือเป็นคาจางเหมาบริการหนวยกูชีพตําบลในการรับสงผูปุวยสง รพ.ภูเวียง   จํานวน  648,000  บาท 

-เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกชวยเหลืองาน อบต. หรืองานที่ไดรับมอบหมาย  จํานวน    
534,000  บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอใจ ของ ประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของ อบต.ทุงชมพู  โดยจายเป็น คาจาง เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายใน หรือ
ภายนอก เป็นหนวยสํารวจประชาชน  เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงาน ของรัฐ หนวยงาน เอกชนที่มารับ
บริการหรือติดตอ อบต.ทุงชมพู จํานวน 20,000 บาท  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบลพ.ศ . 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร    
ปกครอง สวนทองถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลว  20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด)  
5) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบาน เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       จํานวน     30,000 บาท  
-คารับรองผูเขาตรวจเยี่ยมสํานักงาน ผูตรวจราชการตางๆ คณะ บุคคล และคณะเขาตรวจงานตางๆ   

  จํานวน 10,000  บาท    
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ  ที่ไดรับแตงตั้งตาม 
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง องค์กร  
ปกครองสวนทองถิ่นหรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ วิสาหกิจหรือ เอกชน  ใหอยูในดุลยพินิจของ 
ผูบริหารทองถิ่น จํานวน 20,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  
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3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
 - คชจ.โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ของผู้บริหาร/สมาชิก อบต./ข้า ราชการ/พนักงาน อบต. 

จํานวน 10,000 บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผูบริหาร/สมาชิก อบต./ขาราชการ/
พนักงานอบต.โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม 
คาใชจายใน พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คา ประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ สําหรับผู เขารับการฝึ กอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากร คาอาหาร 
คายานพาหนะ คาปูายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็น ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หนา 101) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 
- ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน  100,000 บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขององค์การ บริหารสวนตําบลทุงชมพู  คาจัดการ
เลือกตั้งทองถิ่นขององค์การบริหาร สวนตําบลทุงชมพู ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งใหความรวมมือ          
ในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน ให ทราบถึงสิทธิและหนาที่และ
การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือก ตั้ง สภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภาโดยจายเป็นคาใช 
จาย เชน คาปูาย  แผนพับ และสื่ออ่ืนๆ  คาวัสดุ  และอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  คานํ้านํ้าแข็ง  คาอาหาร  
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน วิทยากร  คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ  ที่เก่ียวของในกาปฏิบัติการเลือกตั้ง 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 
-ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก/การตรวจสอบ/การประเมินผลงานทางวิชาการ จํานวน 15,000 บาท 
- เพ่ือเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกเลื่อนขาราชการ พนักงาน เพ่ือคัดเลือกแตงตั้ง , คาตรวจ 
และคาจางการประเมินผล ทางวิชาการ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

-ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน   250,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราช อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  
คาธรรมเนียม ในการ ใชสนามบิน  คาลงทะเบียนอบรมตางๆ ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติ ใหเดิน ทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรมสัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 
2555  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 
-โครงการพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ข้าราชการ/พนักงาน ส่วนตําบล/พนักงานจ้าง 
จํานวน   150,000  บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น/ขาราชการ/
พนักงาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจาย เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิด การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร           
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คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ การฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ  ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ                
คาปูายโครงการ  คาใชจายอื่นท่ีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 หนา 102) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลทุ่งชมพู        จํานวน  100,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลทุงชมพูโดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับ คาสมนาคุณวิทยากร คา อาหาร อาหารวางคาปูายโครงการ คาปูายประชาสัมพันธ์ 
และคาใชจายอื่นท่ีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้      
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562      
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542     
3) พะราชบัญญัติขอมูลขาวสาวของราชการ พ.ศ. 2540     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1 ลําดับที่ 2 หนา 26)) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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-โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ผู้นําหมู่บ้าน แกนนําหมู่บ้าน และภาคีการ
พัฒนาตําบล  จํานวน  150,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาองค์ความรูใหแกบุคลากร ผูนําหมูบาน 
แกนนําหมูบาน และภาคีการพัฒนาตําบล   โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาสมนาคุณวิทยากร          
คา อาหาร อาหารวางคาปูายโครงการ คาปูายประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอ่ืนที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้      
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562      
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542     
3) พะราชบัญญัติขอมูลขาวสาวของราชการ พ.ศ. 2540     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1 ลําดับที่ 1 หนา 26)) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 
-โครงการอบรมกฏหมายการปูองกันการทุจริตในองค์กรของรัฐ จํานวน  10,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมกฎหมายการปูองกัน การทุจริตในองค์กรของรัฐ           
เพ่ือผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน สวนตําบล พนักงานจาง และประชาชนทั่วไปมีความรูความ
เขาใจใน กฎหมาย ไดปฏิบัติตามกฎหมาย ไดตรงตามวัตถุประสงค์ และไมฝุาฝืน บทบัญญัติของ กฎหมาย 
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาสมนาคุณวิทยากร คา อาหาร อาหารวางคาปูายโครงการ คาปูาย
ประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอ่ืนที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้      
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562      
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542     
3) พะราชบัญญัติขอมูลขาวสาวของราชการ พ.ศ. 2540     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5 หนา 103) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม        จํานวน   100,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เชน รถยนต์สํานักงานตางๆ   เครื่องตัดหญา คอมพิวเตอร์  
ปริ้นเตอร์ ฯลฯ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน             
ใหจายจาก คาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ   ดังนี้  
1)คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย  
2)คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคาวัสดุ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ อปท. 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่6 สิงหาคม 2556   
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณูปโภค 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

ค่าวัสดุ           รวม       515,000 บาท  
วัสดุสํานักงาน         จํานวน   100,000 บาท 

-เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะ โดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน 
กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ฯลฯ  จํานวน   100,000 บาท  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว         จํานวน     30,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่ มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้    
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน 
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   
หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวนํ้า จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา  
โองนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง  
กระทะ ไฟฟูา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟูา กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก฿ส เตา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมด ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน 
ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต฿ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ จําแนกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณ  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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วัสดุก่อสร้าง          จํานวน     30,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน 
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   
ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน  
ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ      
(3) ค. ประเภท อุปกรณ์ประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ อะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพ 
ดังเดิมท่ีมี ลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอนํ้าและอุปกรณ์ ประปา ทอนํ้า 
บาดาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จํานวน   200,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน 
ถาวรหรอืตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น  รวมถึงรายจาย ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้  แก฿สหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก฿าด นํ้ามันเบนซิน  
นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถาน ก฿าซ ฯลฯ     
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ 
ประมาณ  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ ประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ 
คาใชสอย และคา สาธารณูปโภค  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 

 
วัสดุการเกษตร          จํานวน     20,000 บาท 

- เพ่ือจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจาย ดังตอไปนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลว ไมคุมคา  ดังนี้  
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุย ยาปูองกันและกําจัดศัตรูพืช และ สัตว์ พันธุสัตว์ปีกและสัตว์นํ้า 
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย พันธ์พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากปูองกัน 
แก฿สพิษ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม  
งบประมาณ  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จํานวน     30,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน 
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช งาน ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน 
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   
ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกลอง 
ถายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผนซี ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ ไดจากการลาง อัดขยาย  
ภาพถายดาวเทียม ปูายไว นิล ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย         จํานวน     50,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแบบเจาหนาที่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย พลเรือน (อปพร.) เพ่ือใชใน 
การปฏิบัติหนาที่ ตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย ในราชการของ อบต.ทุงชมพู  จํานวน 50,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัย ฝุาย พลเลือน  พ.ศ. 2553   
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลง วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง 
การตั้งงบประมาณและการเบิกจายคา ตอบ แทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย 
พลเรือน (อป พร.)  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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วัสดุคอมพิวเตอร์         จํานวน     20,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว 
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   
แผนหรือ จานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมด ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette,FloppyDisk,Removable Disk,  
Compact Disc, Digit al Video Disc, Flash Drive) เทป บันทึก ขอมูล ( ReelMagnetic Tape,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  
-ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพ 
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนูอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key  
board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet  
Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ฿อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ  
(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์  
(Hard Disk) แบบซี ดี รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
 - เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 2) 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง         จํานวน  30,000  บาท 
 - เพ่ือจายเป็นคาวัสดุน้ํายาดับเพลิงเคมีแหง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน 

ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจาย ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้  แก฿สหุงตม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก฿าด นํ้ามันเบนซิน  
นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถาน ก฿าซ ฯลฯ     

  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ 
ประมาณ  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ ประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ 
คาใชสอย และคา สาธารณูปโภค  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 

 
วัสดุอื่น           จํานวน     5,000 บาท 

- เพ่ือใชในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจําสํานักงาน เพ่ือเป็นการ สงเสริมการอานและเพ่ือให 
บริการประชาชนอานเม่ือมารับบริการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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ค่าสาธารณูปโภค         รวม       231,120 บาท 
ค่าไฟฟูา          จํานวน   147,120 บาท 

- เพ่ือจายเป็นคาไฟฟูาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ท่ี อยูในความดูแลรับผิดชอบของ 
องค์การบริหารสวนตําบล  โดยจายเป็น คาไฟฟูาสํานักงาน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ลานคาชุมชน,ปูอมยาม 
ประจําตําบล 
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร 
ปกครอง สวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
เรื่อง  แนวทางการแกไขปัญหา คา สาธารณูปโภคคางชําระ 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

ค่าบริการโทรศัพท์         จํานวน     10,000 บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาโทรศัพท์พ้ืนฐาน  คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และ หมาย ความรวมถึงคาใชเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิด ขึ้น เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ 
คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ   
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร 
ปกครอง สวนทองถิ่น     
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 

ค่าบริการไปรษณีย์         จํานวน       2,000 บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาบริการไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตรา ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย์  คาธรรมเนียม 
การโอนเงินในระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร 
ปกครอง สวนทองถิ่น  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       จํานวน     72,000 บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ์คาวิทยุติดตามตัว   
คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาว เทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต 
การ์ดและคาสื่อสารอ่ืนๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณ ดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมายความ 
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช บริการดัง กลาวและคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชบริการ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร 
ปกครอง สวนทองถิ่น  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

งบลงทุน          รวม   51,500  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์          รวม   51,500  บาท  
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
     ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน              จํานวน    3,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อ เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ1,500 ประจําสํานักงาน เพ่ือใชในกิจกรรมของ 
สํานักงานและเพ่ือบริการประชาชนในตําบล ไมปรากฎในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความ
จําเป็นตองใช เป็นไปตาม  
(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่6 สิงหาคม 2556 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 

 
ค่าจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก       จํานวน     7,500 บาท  

- เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อโซฟาชุดรับแขกประจําสํานักงาน จํานวน 1 ชุด เพ่ือใชในกิจกรรมของ สํานักงาน
และเพ่ือบริการประชาชนในตําบล ไมปรากฎในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตองใช 
เป็นไปตาม  
(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556 
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่6 สิงหาคม 2556 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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     ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม         จํานวน     15,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อโต฿ะประชุม ขาเหล็ก ขนาด 6-8  ที่นั่ง ขนาด 200x100x75 (กวางxลึกxสูง) จํานวน 
2 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท เป็นไปตาม  
(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

     ค่าจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน       จํานวน     7,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อโต฿ะสํานักงาน ขาเหล็ก ขนาด 150x75x75 (กวางxลึกxสูง) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
3,500 บาท เป็นไปตาม  
(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
     ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง       จํานวน     19,000 บาท 

- เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สํานักงบประมาณ ดังนี้ คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500.- บาท  
แบบขอแข็ง 
 1) เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
 2) เครื่องยนต์ ขนาดไมนอยกว่ํา 1.4 แรงมา 
 3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไมนอยกว่ํา 30 ซีซี 
 4) พรอมใบมีด 
รายละเอียด สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 หนา 13 ขอ 6.5.1  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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งบเงินอุดหนุน         รวม         25,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
      อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเวียง     จํานวน     25,000  บาท 

-เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภุเวียง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ 
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน ทองถิ่น อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ประจําปี 2564 
จํานวน 25,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  1 ลําดับที่ 2 หนา 28)) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง         รวม    251,500 บาท 
   งบดําเนินงาน         รวม    222,000 บาท 
      ค่าตอบแทน         รวม    82,000 บาท          
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ แทน อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน สวน ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ.2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง  
การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณ ี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย จายอื่นของ องค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  
3) หนังสือสํานักงานก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  
2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก .อบ ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ 
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง ของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558  
4) หนังสือสํานักงานก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ หลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณพิีเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 

     ค่าเช่าบ้าน           จํานวน  42,000  บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่จะไดรับและตามระเบียบเบิกจาย   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน ทอง ถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน ทอง ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน ทอง ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน ทอง ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคา เชา บานของขาราชการสวนทองถิ่น  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 



     27ขอ้บญัญตัิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ชมพ ูเรือ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564        27 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จํานวน 10,000  บาท  
-เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตาม สิทธิ ที่ควรจะไดรับและ 
ตามระเบียบเบิกจาย  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การ ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษา บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 

 
ค่าใช้สอย          รวม      110,000  บาท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
    ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา/ค่าเดินทางไปราชการต่างๆ    จํานวน  80,000 บาท  

–เพ่ือจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง 
เดินทาง  คาพาหนะคาเชาที่พักคา บริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ   
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน 
สวนตําบลและพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ 
เพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2558  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2561  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
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    โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน     จํานวน  20,000 บาท  
-เพ่ือเป็นคาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน  เพื่อเป็นฐานขอมูลในการ 
ดําเนินการจัดเก็บภาษีอยางมี ประสิทธิภาพ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให แก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบาน เมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 4)  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 0107ลว . 8 ม.ค.61 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  9  หนา  104) 
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม        จํานวน 10,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงาน ได ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมา 
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเป็น 
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้  
1) คาจางเหมาแรงงาน ของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย  
2)คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคาวัสดุ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7  
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให แก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  
2542  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร  
ปกครอง สวนทองถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง วัน ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ จําแนก ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี 
ขององค์กร ปกครอง สวนทองถิ่น  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  
2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวน 
ทองถิ่น  
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง วัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ ประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ 
คาใชสอย และคาสาธารณูปโภค  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 

ค่าวัสดุ           รวม      30,000 บาท  
วัสดุสํานักงาน         จํานวน     20,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้   
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
โดยจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน 
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก   
กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์  
แผงปิดประกาศ แผนปูายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปูายจาราจรหรือ แผนปูายตางๆ มูลี่  
มานปรับแสง(ตอผื่น) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก  
ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมด ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด  เทป กาว  
ลวดเย็บ กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้า หมึก ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส   
นํ้ายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็ม หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี  
สมุดประวัติขา ราชการ แบบพิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ หรือ จาง พิมพ์ ของใชในการ 
บรรจุหีบหอ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม  
งบประมาณ (กองคลัง) 
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์         จํานวน     10,000 บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่ มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม ยืน นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน สั้น  
รวม ถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือตอ ชุด ไมเกิน  20,000  บาท   
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให สามารถใชงานไดตามปกติ    
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช งาน ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม สามารถ ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดัง นี้  
แผนหรือ จานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมด ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกขอมูล ( Diskette, Floppy Disk, Removable 
Disk, Compact Disc, Digit al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล ( ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับ
ผงหมึก สําหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม แซม บํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปูนอักขระหรือแปูน พิมพ์ (Key 
board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet 
Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง บ฿อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub) แผน วงจร อิเล็กทรอนิกส์ ( Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซี ดี รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
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 - เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม  
งบประมาณ  
-ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 

งบลงทุน          รวม         29,500 บาท  
   ค่าครุภัณฑ์          รวม         29,500 บาท  
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      ค่าจัดซื้อ         จํานวน      7,500  บาท  

-คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ 
ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา15หนาตอนาที(ppm)หรือ5ภาพตอนาที(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย 
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ  
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 50 หนา 18 
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
       ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก     จํานวน    22,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 6 MB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 12 หนา 6 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน     รวม       190,000 บาท    
    งบดําเนินงาน         รวม       190,000 บาท 
      ค่าตอบแทน        รวม         60,000 บาท 

 - เพ่ือจายเป็นคาปุวยการใหแกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกัน
กับคาตอบแทนหรือคาปุวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์การบริหารสวนตําบลทุงชมพู  
จํานวน  60,000  บาท  ที่ดําเนินการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน
และจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
(สํานักงานปลัด) 
 

  ค่าใช้สอย          รวม       140,000 บาท 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
        โครงการชุมชนปรองดองสร้างสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ประเทศ   จํานวน     20,000 บาท 

- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการขุมชนปรองดองสรางสมานฉันท์ เพ่ือความสุขสูประเทศ เชน 
การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสรางความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์รักษ์ไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย ทั้งชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเขาใจ เพ่ือสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่
ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท์ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพ่ือสรางความรูรัก
สามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
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สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนีย- 
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร               
คายานพาหนะ คาปูายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7  
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.   
2542 
3) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
กรมสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 หนา 108) 
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

       โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
      จํานวน     20,000 บาท 

-เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในชวงเทศกาลปีใหม และเทศกาล 
สงกรานต์ เพ่ือรวมรณรงค์ลดอุบัติติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ ตามนโยบายของภาครัฐ เพ่ือลด 
การศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สิน ปี 2563 
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถื่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5 หนา 109) 
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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      โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองท้องถิ่น   จํานวน    50,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์การบริหารสวนตําบลทุงชมพู เพ่ือพัฒนาระบบการปูองกัน การเตรียมความพรอม และการสราง
ภูมิคุมกันโดยพัฒนาภูมิความรูและเสริมสรางความเขมแข็งระดับชุมชนในการเฝูาระวังและรับมือกับสา
ธารณภัย  ผูเขารับการฝึกอบรมสามารถชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภายใตกองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงพ้ืนที่ โดยมีผูอํานวยการ
ทองถิ่นเป็นผูควบคุมและสั่งการโดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร               
คาสมนาคุณวิทยากร  คาปูายโครงการ  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และคาใชจายอ่ืนที่จําเป็นในการ
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ. 
2557 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
(สํานักงานปลัด) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ลําดับที่  1  หนา  31) 
 

        โครงการฝึกอบรมและทบทวนหน่วยบริการกู้ชีพ     จํานวน     20,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและทบทวนหนวยบริการกูชีพ  หลักสูตรจัดตั้ง 
เพ่ือใหสมาชิกหนวยกูชีพ มีความรู ความเขาใจ มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติหนาที่ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขาใจบทบาท หนาที่ สิทธิตามกฎหมาย เกิดเครือขาย มีจิตสํานึก เป็นกําลังสําคัญ           
ในการชวยเหลือเจาหนาที่ ประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร  
คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ์ในการฝึกอบรม คาปูายโครงการ คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ์ 
คาเครื่องแบบ อปพร. และคาใชจายอื่นท่ีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ปี 42 
3) พระราชบัญญัติ ปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ.2522 
4) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเลือน พ.ศ. 2553 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552  
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 หนา 110) 
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน(อปพร.)  จํานวน   30,000   บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ใหอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ไดเพ่ิมความรูความสามารถและ
ตื่นตัวในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเกิดทัศนคติ
ที่ถูกตองในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแกไขปัญหาพรอมทั้งการใชอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนแนวรวมและเป็นแกนนําในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองที่นั้นๆ  เพ่ือรวมปฏิบัติงานในสถานการณ์สาธารณภัยตางๆ กับ
เจาหนาที่ของรัฐไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไป
อยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ์ เพื่อลดอันตรายไดเร็วที่สุดและเกิดความเสียหายนอยที่สุด  โดยมีคาใชจาย
ประกอบไป  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  
คาปูายโครงการ  คาวัสดุ อาทิ  แก฿สถังใหญ (LPG) แก฿สเล็ก (LPG) น้ํามันเบนซิล น้ํามันดีเซล คาอัดน้ํายา
ดับเพลิงชนิดผงแหง ฯลฯ เป็นตน  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  คาเครื่องแบบ (ชุดเวส) และคาใชจายอ่ืนๆ 
ฯลฯ ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 
3) พระราชบัญญัติ ปูองกันภัยฝุายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
4) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเลือน  พ.ศ. 2553   
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7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557 
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2562  
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
(สํานักงานปลัด) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565    ลําดับที่  6  หนา  110) 
-ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       รวม     3,999,780 บาท 
  งบบุคลากร          รวม     3,782,780 บาท 
    เงินเดือน (ฝุายประจํา)        รวม     3,782,780 บาท 
    เงินเดือนพนักงาน         จํานวน 2,769,960 บาท 

- เพ่ือจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้ 
- ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน   138,360 บาท 
- นักวิชาการศึกษา   จํานวน    97,320 บาท 
- คร ูจํานวน 8 ตําแหนง   จํานวน 2,533,680 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย 
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน 
เดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
-ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
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    เงินประจําตําแหน่ง         จํานวน     10,500 บาท 
- เพ่ือจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและ

 ลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ 
บริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย

 เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
-ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 

    เงินวิทยฐานะ           จํานวน   337,400 บาท 
-เพ่ือจายเป็นเงินคาวิทยฐานะชํานาญการใหกับพนักงานราชการครู ศพด. (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์

 พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) จัดสรรให ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคเนย์,ศูนย์พัฒนาเด็ก
 เล็กวัดธานี 

-เงินวิทยฐานะครูชํานาญการ  และครูชํานาญการพิเศษ  
-เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.สํานักคณะกรรมการกฤษฏีกา พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิฐานะและเงินประจําตําแหนง ขาราชการ

 ครูและบุคคกรทางการศึกษา พ.ศ 2547 
2.หนังสือดกรมสงเสรืมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที ่21 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
-ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
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    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จํานวน   640,920 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
-ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง       จํานวน     24,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวน 
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) 
-ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     41ขอ้บญัญตัิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ชมพ ูเรือ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564        41 

งบดําเนินงาน          รวม       217,000 บาท 
    ค่าตอบแทน          รวม       112,000 บาท 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน     50,000 บาท 

- เพ่ือจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล        จํานวน 50,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง           
การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอ่ืนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน             
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี (กองการศึกษา) 
-ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 

    ค่าเช่าบ้าน          จํานวน     42,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาสวัสดิการคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่จะไดรับและตามระเบียบเบิกจาย 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
-ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
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    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จํานวน   20,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล/คร ูศพด.ตามสิทธิที่ควรจะไดรับและ
ตามระเบียบเบิกจาย/คร ู
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 (กองการศึกษา) 
-ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

 
  ค่าใช้สอย          รวม       90,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา/ค่าเดินทางไปราชการตา่งๆ    จํานวน     50,000 บาท 

-เพ่ือจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ 
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนอบรมตางๆ ของ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ ใหเดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ ไปติดตอราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 
2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 



     43ขอ้บญัญตัิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ชมพ ูเรือ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564        43 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม       จํานวน     40,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เชน รถยนต์สํานักงานตางๆเครื่องตัดหญา คอมพิวเตอร์ 
ปริ้นเตอร์ ฯลฯ เพ่ือใหสามารถใชงานได ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงานให
จายจากคาใชสอย สวนกรณีท่ีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา 
ทรัพย์สินเองใหปฏิบัติดังนี้  
1)คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2)คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคาวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร 
ปกครอง สวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน ที่20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ         
คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค  
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 

    ค่าวัสดุ          รวม       15,000 บาท 
    วัสดุสํานักงาน         จํานวน   10,000 บาท 

- เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน 
กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ฯลฯ รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้ 
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน 
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้ 
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หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร 
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผนปูานชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปูายจาราจรหรือแผนปูายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง  
(ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด  เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ้ายาลบ
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิปเปฺก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติ        
ขาราชการ แบบพิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ หรือจาง พิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ  
นํ้ามัน ไขขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ 
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร์         จํานวน     5,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว 
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  ดังนี้   
แผนหรือ จานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   
-ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette,FloppyDisk,Removable Disk,  
Compact Disc, Digit al Video Disc, Flash Drive) เทป บันทึก ขอมูล ( ReelMagnetic Tape,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์  
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ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
 (3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  
-ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพ 
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key  
board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet  
Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ฿อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ  
(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์  
(Hard Disk) แบบซี ดี รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ   
 - เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ ที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณ  
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
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แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       รวม     3,561,471 บาท 
  งบดําเนินงาน              รวม     2,167,471 บาท 
    ค่าใช้สอย          รวม     1,177,300 บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ       จํานวน     70,000 บาท 

- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ  เพ่ือสงเสริมและพัฒนากิจกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ทุงชมพู ในเชิงบูรณาการ ภายใตหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือใหครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของเด็กนักเรียนในการเลี้ยงดูอบรม
สั่งสอน และสงเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบในเขตตําบล   
ไดมีความพรอมและศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม เด็กและเยาวชนกลาคิด กลาแสดงออก มีความเชื่อมมั่น
ในตนเองในสิ่งที่เกิดประโยชน์ตอชุมชนและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมรอบตัว ไดเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู สงเสริมพัฒนาการแหงวัย และนันทนาการ รวมถึงการการทํากิจกรรม
รวมกันอันเป็นการสงเสริมการมีสวนรวมแปละสนับสนุนจากทุกภาคสวน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาปูายโครงการ คาเครื่องเสียงและดนตรีประกอบ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม คาของรางวัล และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเก่ียวของในการจัดงาน 
- ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 4 หนา 92) 
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ 
 

     โครงการจัดซื้อสื่อการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)    จํานวน   221,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  
เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสวนตําบล จํานวน 2 แหง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคเนย์, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดธานี) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี รายหัวๆละ 1,700 บาท ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 
 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
 ทองถิ่น พ.ศ.2561 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
 ทองถิ่น พ.ศ.2561  

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 9 หนา 94) 
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ 
 

    โครงการจัดนิทรรศการเดก็ปฐมวัย       จํานวน     15,000 บาท 
- เพ่ือเป็นเงินใชจายในโครงการ ในการจัดปฐมนิเทศน์ผูปกครองเด็กเล็ก เพ่ือใหรับทราบถึงแนวทางการ 
บริหารศูนย์และการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก ใหผูปกครองไดรับ 
ทราบ  
- ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หนา 92) 
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ 
 

    โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จํานวน     80,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาสําหรับสนับสนุนพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดองค์การบริหารสวนตําบลทุงชมพู       
จํานวน 8 คนๆละ 10,000 บาท/ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2561 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 17 หนา 96 ) 
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ 
 
โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายในเด็กเล็ก    จํานวน   30,000 บาท 
-เพ่ือจายในโครงการสงเสริมการออกกําลังกายในเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 6 หนา 93)  
-ปรากฏในแผนงานการศึกษาแผนงานระดับกอนวัยเรียนและประถมวัยเรียนและประถมศึกษา หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)    จํานวน   124,300 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 2 
ศูนย ์ดังนี้ (จํานวน 110 คน) ดังนี้ 
1.คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท   จํานวน 22,000 บาท 
2.คาอุปกรณ์การเรียนเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท  จํานวน 22,000 บาท 
3.คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี คนละ 300 บาท  จํานวน 33,000 บาท 
4.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี คนละ 430 บาท  จํานวน 47,300 บาทเป็นเงิน
อุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสวนตําบล จํานวน 2 แหง 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่7 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2561  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 หนา 94) 
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ 
 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)  
จํานวน 637,000 บาท 
-เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 130 คน 2 ศูนย์ อัตรา
มื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน    
เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบระทรวงมาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบระ
ทรวงมาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที ่มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8  พฤษภาคม 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0893.2/ว1918 ลว 16  มิ.ย.52,มท 0893.3/ว1658 ลว.
22 มี.ค.59  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5794 วันที่ 10  ตุลาคม 2560 เรื่องซักซอมแนวทางการ
ใชจายสะสมทดรองจายไปพลางกอน ,มท 08082/ว1180 วันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่องซักซอมแนว
ทางการใชจายเงินสะสมทดรองจายพลางกอน 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 7 หนา 93) 
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ 
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ค่าวัสดุ           รวม    990,171    บาท 
    อาหารเสริม (นม)         จํานวน 990,171   บาท  

- เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) จํานวน 
5 แหง รายละเอียด ดังนี้ จํานวน 5 แหง จํานวน  871,871 บาท ดังนี้  
1.โรงเรียนบานโคกสงเปือยดอนดูวิทยา  
2.โรงเรียนบานทุงชมพู 
3.โรงเรียนบานหวยขี้หนู  
4.โรงเรียนบานกุดแคน 
5.โรงเรียนบานหนองพลวง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารสวนตําบลทุงชมพู ทั้ง 2 ศูนย์ (455 คน)  จํานวน 
118,300 บาท  
จํานวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 871,871.- บาท 
-เงินสมทบ  อบต.ทุงชมพู 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม จํานวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 1 บาท เป็นเงิน 118,300.- บาท- 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบระทรวงมาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5794 วันที่ 10  ตุลาคม 2560 เรื่องซักซอมแนวทางการ
ใชจายสะสมทดรองจายไปพลางกอน ,มท 08082/ว1180 วันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่องซักซอมแนว
ทางการใชจายเงินสะสมทดรองจายพลางกอน 
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ 
 

งบเงินอุดหนุน          รวม     1,394,000 บาท 
    เงินอุดหนุน          รวม     1,394,000 บาท 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
      อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ อุดหนุนอาหารกลางวัน 5 โรงเรียน 

จํานวน 1,304,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) เป็นเงิน
อุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ตําบลทุงชมพู จํานวน 5 โรงเรียน ( 326  คน ) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 11 หนา 95) 
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ 
 

      อุดหนุนกีฬากลุ่มโรงเรียน 5 โรงเรียนภายในตําบลทุ่งชมพู  จํานวน     50,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการศึกษากิจกรรมกีฬากลุมโรงเรียนในเขตตําบลทุงชมพู 
จํานวน 5 โรงเรียน เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ หางไกลยายาเสพติด 
และเป็นการสงเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง 5 โรงเรียน  ทั้ง 5 โรงเรียน สมทบ 5,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 25 ลําดับที่ 3 ) 
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ 
 

      อุดหนุนค่ายลูกเสือ 5 โรงเรียนภายในตําบลทุ่งชมพู    จํานวน     40,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือในเขตตําบลทุงชมพู 5 โรงเรียน    
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนและเรียนรูจากประสบการณ์จริงทั้ง 5 โรงเรียน สมทบ 5,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท. 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2561 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 24 ลําดับที่ 1 ) 
- ปรากฏในแผนงานศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ  
กองการศึกษาฯ 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       รวม       587,000 บาท  
งบดําเนินงาน          รวม       427,000 บาท  
  ค่าตอบแทน          รวม       120,000 บาท  
  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน 120,000 บาท 

โครงการสนับสนุนคาปุวยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น 
- เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนเพ่ือสนับสนุนคาปุวยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น ในการชวยเหลือและบริบาล

ผูปุวยภายในตําบล  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562                 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด หนวยงานสนับสนุนกองชาง 
 
  ค่าใช้สอย          รวม       149,000 บาท  
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว      จํานวน     30,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาใชจายโครงการฉีดวัคซีนสนัขและแมวโดยจายเป็นคาใช จายตามโครงการกําหนดและ 
คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558  
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอ ที่ตองเฝูาระวัง พ.ศ. 2559  
6) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลง วันที่ 12 มกราคม 2560  
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปูองกัน และควบ คุมโรคพิษสุนัขบาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หนาที่ 116)  
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 
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    โครงการจ้างเหมาปรับเกรดบ่อขยะประจําตําบลทุ่งชมพู        จํานวน 20,000 บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการจางเหมาปรับเกรดบอขยะประจําตําบลทุงชมพู ลงบอขยะ หรือทําให
บอขยะมีสภาพที่สามารถรองรับขยะได เพ่ือไมใหขยะปลิวกระจายเพ่ือเป็นการกําจัดขยะไมใหเป็นแหลง
เพาะพันธ์และแพรขยายของแมลงที่เป็นพาหะนําโรคตางๆ โดย มีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์ 
ที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุ คาปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ ปูายรณรงค์ คานํ้าดื่ม นํ้าใช            
ในการดําเนินโครงการ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเก่ียวของในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของ บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง วันที่ 18 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน ที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนว
ทางการรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการขยะ มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 หนาที่ 116)  
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด และกองชาง 
 

    โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง     จํานวน     10,000 บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินรณรงค์และสงเสริมการคัดแยกขยะที่  ตนทาง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุ คาปูาย
โครงการ ปูาย ประชาสัมพันธ์ ปูายรณรงค์ คานํ้าดื่ม นํ้าใชในการดําเนินโครงการ คาจางเหมาบริการ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเก่ียวของในการจัด โครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
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3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของ บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง วันที่ 18 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน ที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนว
ทางการรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการขยะ มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 หนาที่ 118)  
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด หนวยงานสนับสนุนกองชาง 
 

    โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย       จํานวน     80,000 บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย ประเพณีสงกรานต์            
เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี งามของคนไทยใหคงอยูสืบไป เพ่ือตะหนักถึงความสําคัญ
ของผูสูง อายุ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูสูงอายุสุขภาพดี ใหเป็นตนแบบในการ ดูแลรักษาสุขภาพที่ดี 
สามารถดูแลตนเอง มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพที่ดีตอไป สนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความ
เคารพตอผูอาวุโส เป็นการเสริสรางพ้ืนฐานจิตใจอันดีงามและเกิดความเป็นสิริมงคล แกตนเองและทองถิ่น 
แสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีตอผูสูงอายุ โดยมีการรดนํ้าดําหัวขอพรจากผูสูงอายุ ทั้งที่อยูในครอบครัว
ตนเองและผูสูงอายุทั่ว ไป สงเสริมใหชุมชนเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและมีการ แสดงออกใน
สิ่งที่ดี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปูายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม 
ที่ไมมีแอลกอฮอล์ คาของรางวัล คาวัสดุ อุปกรณ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของใน การจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
 (แผนพฒันาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 20 หนา 121) 
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองการศึกษาฯ 
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โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน  9,000 บาท 
จากโรคพิษสุนักบ้า ตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ ์อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วราขัตติราชนารี 

-เพ่ือจายเป็นคาใชจายโครงการสํารวจขอมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบา ตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราช กุมารีโดยจายเป็นคาใชจายตามโครงการกําหนดและคาใชจายอื่นๆ จําเป็น สําหรับโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558  
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอ ที่ตองเฝูาระวัง พ.ศ. 2559  
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพราะพันธุ์ยุงลาย เป็นเหตุรําคาญและแตงตั้งเจา
พนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
6) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลง วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง 
แนวทางการดําเนินงานปูองกัน และควบ คุมโรคพิษสุนัขบาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 2 หนาที่ 34)  
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ  
  สํานักปลัด 
 

  ค่าวัสดุ          รวม       158,000 บาท  
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       จํานวน   158,000 บาท 

-เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชนถุงมือ ผาปิด จมูก แอลกอฮอร์ สําลี ฯลฯ 
ใหกับหนวยบริการกูชีพตําบล  ตั้งไว้  20,000  บาท 
- เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์น้ํามันเชื้อเพลิง ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน เพ่ือใชในการ
ปูองกันและการแพรระบาดของยุงลายและโรคระบาดอ่ืนๆ ในเขตตําบลทุงชมพู  ตั้งไว้ 120,000  บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วราขัตติราชนารี                
ตั้งไว้ 18,000 บาท  
 โดยจายเป็นคาใชจายตามโครงการกําหนดและคาใช จายอ่ืนๆ จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ วัสดุหรือ
สิ่งของที่มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
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1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
4) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558  
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอที่ตองเฝูาระวัง พ.ศ. 2559  
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพราะพันธุ์ยุงลาย เป็นเหตุรําคาญและแตงตั้งเจา
พนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวัน ที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง  
การควบคุมและปูองกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค  
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ขอเนนยํ้าแนวทางการดําเนิน การปูองกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค  
9) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลง วันที่ 12 มกราคม 2560  
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปูองกัน และควบ คุมโรคพิษสุนัขบาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปดาน สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด  
 

งบเงินอุดหนุน          รวม       160,000 บาท  
  เงินอุดหนุน          รวม       160,000 บาท  
  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
    อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งชมพู ( จํานวน 3 โครงการ)  
    จํานวน   20,000 บาท  

- เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1 บานทุงชมพู ใหกับกรรมการ
หมูบาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 3 โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
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3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 9 หนาที่ 118)  
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข ผูผิดชอบสํานักปลัด  
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านห้วยข้ีหนู (จํานวน 3 โครงการ)  
    จํานวน   20,000 บาท  

- เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู  ที่ 2 บานหวยขี้หนู ใหกับ
กรรมการหมูบาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 3 โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
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7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 10 หนาที่ 119)  
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด  
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านดอนดู่ (จํานวน 3 โครงการ)  
    จํานวน     20,000 บาท  

- เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 3 บานดอนดู ใหกับกรรมการ
หมูบาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 3 โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 11 หนาที่ 119)  
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด  
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    อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านโคกสงเปือย (จํานวน 3 โครงการ)  
    จํานวน     20,000 บาท  

- เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 4 บานโคกสงเปือย ใหกับ
กรรมการหมูบาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 3 โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 12 หนาที่ 119)  
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด  
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านกุดแคน (จํานวน 3 โครงการ)  
    จํานวน     20,000 บาท  

- เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 5 บานกุดแคน ใหกับกรรมการ
หมูบาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 จํานวน 3 โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562  
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 13 หนาที่ 119) 
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด  
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหนองพลวง (จํานวน 3 โครงการ)  
    จํานวน  20,000   บาท 

- เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 6 บานหนองพลวง ใหกับ
กรรมการหมูบาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 จํานวน 3 โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
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5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 14 หนาที่ 120) 
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านดอนเพิ่ม (จํานวน 3 โครงการ)  
    จํานวน  20,000     บาท  

- เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 7 บานดอนเพ่ิม ใหกับ
กรรมการหมูบาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 จํานวน 3 โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
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(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 15 หนาที่ 120)  
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด  
 

    อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทโนนคูณ (จํานวน 3 โครงการ)     
    จํานวน   20,000 บาท  

- เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 8 บานพระบาทโนนคูณ ใหกับ
กรรมการหมูบาน ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 จํานวน 3 โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดห 
นุนทั่วไปดาน สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 
เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทั่วไปดาน 
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 16 หนาที่ 120)  
- ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       รวม  389,000  บาท  
  งบดําเนินงาน          รวม  384,000  บาท  
    ค่าใช้สอย          รวม 364,000 บาท  
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    โครงการจ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  
    จํานวน 324,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาจางเหมารถรับสงนักเรียนผูยากไรและดอยโอกาสทาง สังคม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให 
เขาถึงการศึกษาในระดับกอนวัยเรียน และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครองเรื่องคาใชจาย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะห์ผูปุวยที่ยากไร ของ อบจ.พ.ศ.2560 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 หนา 112) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด และ กองการศึกษาฯ 

 
    โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม     จํานวน 20,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาชวยเหลือผูที่ยากจน ผูยากไรและผูดอยโอกาสทางสังคม ภายในตําบล เพื่อเป็นการ 
ชวยเหลือ สงเคราะห์ และบรรเทาความเดือด รอนของประชาชน  
- เป็นไปตาม ระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 1 หนา 111) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 
 

    โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส    จํานวน 20,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมอาชีพใหกับผู สูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
ทางสังคม ในการสงเสริมอาชีพใหมีรายได เสริมในการใชในชีวิตและครอบครัว โดยมีคาใชจาย 
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายใน พิธีเปิดและปิดการ 
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คา ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและ 
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือ สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ ตางๆ ใน 
การฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู 
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปูายโครงการ  
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คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ที่จําเป็น ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  
2557   
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 2 หนา 111)  
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 
 

  ค่าวัสดุ          รวม     20,000 บาท  
    วัสดุก่อสร้าง          จํานวน 20,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กอสราง เชนอิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ หรือวัสดุอุปกรณ์ตางๆที่จําเป็น   
ในการใชซอมแซมบานผูที่ยากจน ผูยาก ไรและผูดอยโอกาสทางสังคม เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความ 
เดือดรอน ของประชาชนในตําบล  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะห์ผูปุวยที่ยากไร ของ อบจ.พ.ศ.2560 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 
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งบเงินอุดหนุน           รวม 5,000 บาท  
  เงินอุดหนุน           รวม 5,000 บาท  
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
    อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอภูเวียง             จํานวน 5,000 บาท  

เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอภูเวียง ตามโครงการ กาชาดใสใจบรรเทาทุกข์ ประจําปี  
2563 เพ่ือผูประสบสาธารณภัย ตางๆ สงเคราะห์ผูประสบความทุกข์ท่ีเดือดรอน ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ  
ผูพิการ และกิจการตางๆที่เป็นประโยชน์ตอประชาชน 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559  
 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 6 หนา 112) 
- ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       รวม  2,746,420    บาท  
งบบุคลากร          รวม  1,409,920    บาท  
    เงินเดือน (ฝุายประจํา)        รวม  1,409,920    บาท  
    เงินเดือนพนักงาน         จํานวน 439,360   บาท  

- เพ่ือจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้  
(1) ผูอํานวยการกองชาง  ตั้งไว 402,720 บาท  
(2) นายชางโยธา  ตั้งไว 36,640 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและ พนักงานสวนทองถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน อ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557  
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ แทน อ่ืน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ แทน อ่ืน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561  
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย 
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราคาจางและการให ลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)  
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน 
เดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
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    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        จํานวน     24,000 บาท  
- เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ประจํากอง ชาง จํานวน 1 คน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก เงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง ถิ่น 
ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา ตําแหนง)  
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพ ชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2558  
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวน 
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ  เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2)  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

    เงินประจําตําแหน่ง         จํานวน 42,000     บาท  
- เพ่ือจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ในอัตราเดือน ละ 3,500 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 และ ที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544  
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือ จากเงินเดือนขาราชการและ
ลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารบุคคลทองถิ่น (ฉบับที่ 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน อ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ผูรับผิดชอบกองชาง 
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    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จํานวน 844,560   บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาตอบแทนแทนพนักงานตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว ไป กองชาง 6 อัตรา ดังนี้  
(1) ผูชวยนายชางโยธา (พนง.ภรก.) 1 ตําแหนง จํานวน 170,040 บาท  
(2) พนักงานสูบนํ้าดวยไฟฟูา (พนง.ภรก.) 2 ตําแหนง จํานวน 336,360 บาท  
(3) พนักงานขับรถย์ยนต์ขยะ (พนง.ภรก.) 1 ตําแหนง จํานวน 122,160 บาท  
(4) คนงานประจํารถขยะ (พนง.จางทั่วไป) 2 ตําแหนง จํานวน 216,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ หนังสือ สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 
4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 
26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง       จํานวน 60,000     บาท  
- เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป กองชาง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวน 
ทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับที่ 2)  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
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งบดําเนินงาน          รวม   507,000 บาท  
  ค่าตอบแทน          รวม   102,000 บาท  
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน 50,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน  สวนตําบล และพนักงานจาง             
จํานวน 50,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน ทองถิ่นใหเป็นรายจายอ่ืนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2557  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย จายอ่ืนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข 
และ วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558  
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยว กับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณ ีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

    ค่าเช่าบ้าน          จํานวน     42,000 บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับและ ตามระเบียบเบิกจาย  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
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    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จํานวน 10,000     บาท  
- เพ่ือจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ ที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

  ค่าใช้สอย          รวม       180,000 บาท  
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพนํ้าภายในหมู่บ้าน      จํานวน     10,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการตรวจสอบสภาพน้ําภายในหมูบาน และพ้ืนที่ของตําบลทุงชมพู  เพ่ือให
ประชาชนในพื้นท่ีไดอุปโภค บริโภคน้ํา ไดอยางปลอดภัย 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 

    ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา/ค่าเดินทางไปราชการต่างๆ    จํานวน     30,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราช อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม ในการ 
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนอบรมตางๆ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบล และ พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ ใหเดิน ทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือ ไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 
2555  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2558  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป ราชการ ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2559  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
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    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม        จํานวน 140,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาซอมแซมวัสดุ ครุภัณ์ตางๆ ไฟฟูา ประปา ถนนลาดยาง ถนนคสล. คลองสงนํ้า  
หอกระจายขาว ฯลฯ ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการดูแลเพ่ือใชใชงานไดตามปกติ  
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย  
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคาวัสดุ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครอง สวนทองถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครอง สวนทองถิ่น  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอยและคา สาธารณูปโภค  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 

 
ค่าวัสดุ           รวม    225,000    บาท  
    วัสดุสํานักงาน         จํานวน 10,000     บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะ โดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน สั้น เชน 
กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ฯลฯ รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไม สามารถ ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา 
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ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ  กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิด ประกาศ แผนปูานชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปูายจาราจรหรือ แผนปูายตางๆ มูลี่ 
มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ แขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก 
ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด  เทป กาว 
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ้ายาลบ 
กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา 
ราชการ แบบพิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ หรือ จาง พิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ  
นํ้ามัน ไขขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม  
งบประมาณ  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ         จํานวน 100,000   บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่ มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน  
สั้น เชน หลอดไฟ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ ดวงโคม ฯลฯ เพ่ือซอมแซมไฟฟูาสวางภายในหมูบานและ
สํานักงาน 
 (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดัน ไฟฟูา มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัด 
สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวน วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ  หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง ดังนี้ ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผง บังคับทางไฟ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2 /ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ 
ประมาณ 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

    วัสดุก่อสร้าง         จํานวน   100,000     บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาวัสดุกอสราง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน อิฐ 
หิน ปูน ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ เพ่ือใชซอมแซม อาคารสํานักงานตางๆ ถนนลาดยาง รวมถึงถึง
รายจายดังตอไปนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้              
ไม ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน 
ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลาง มือ ราวพาดผา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง นี้ ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  
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- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง ดังนี้ ทอนํ้าและอุปกรณ์ประปา ทอนํ้าบาดาล 
ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จํานวน    5,000    บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและดผยแพรขาวสารกิจกรรมและขาวสาร  ของ อบต. เชน พูกันและสี 
กระดาษเชียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ ปูายไวนิล (ภาพถายนตร์ วีดีโอ แผนซีดี )               
ที่บันทึกแลวยังไมบันทึก มวนเทป วารสาร รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร์         จํานวน     10,000 บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี  ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน 
หมึกพิมพ์ ฮาร์ดไดรฟ วัสดุตางๆที่จําเป็นใชในคอมพิวเตอร์ รวมถึงรายจายดัง ตอไปนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน ไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถ ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ แผน
หรือ จานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
 (2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง นี้ อุปกรณ์บันทึก ขอมูล ( Diskette, Floppy Disk, Removable 
Disk, Compact Disc, Digit al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก ขอมูล (ReelMagnetic Tape, 
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Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล  
- ไดแก สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key 
board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัต ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet 
Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง บ฿อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub) แผน วงจร อิเล็กทรอนิกส์ ( Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard 
Disk) แบบซีด ีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียน หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ 
ประมาณ 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
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งบลงทุน          รวม    829,500    บาท  
  ค่าครุภัณฑ์          รวม     29,500    บาท  
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
    ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว    จํานวน 7,000     บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซไฟฟูา ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว มีสวิทซืระบบล็อค ปูองกันการทํางาน วัตต์
สูงถึง 2,000  วัตต์ ใชไฟฟูา 220 โวลล์  ซึ่งไมปรากฎใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความ
จําเป็นตองใช  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

    ครุภัณฑ์สํารวจ 
    ค่าจัดซื้อ เทปวัดระยะทาง Stainless Steel             จํานวน 10,000     บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง Stainless Steel โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ความยาว 100 เมตร  
2.สายเทปทําดวย Stainless Steel  ขีดแบงยอยทุกๆ 1 มม.   
3.มีตัวเลยบอกทุกระยะ 1 ซม. และหนาไมเกิน 0.5 มม  หนากวางเทป ไมเกิน 13 มม  
4.มีดามจับและที่หมุนมวนเทปและโครงปูองกันเสนเทปทําดวยโลหะ 
5.มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได 
ซึ่งไมปรากฎใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตองใช  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง        จํานวน 5,000     บาท 
-เพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- โครงสร้างของล้อท าด้วยวัสดุพสาสติกแข็ง   ขอบวงล้อหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร 
   เส้นผ่าศูนย์กลาง  318.50 มิลลิเมตร 
- โครงด้ามท าด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน  พร้อมตัวล็อคยึดเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ 
- มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับ พร้อมหูหิ้ววงล้อ 
- มีเข็มชี้จุดเริ่มต้นการวัดระยะ 
- มีขาตั้งผลิตจากเหล็กคุณภาพสามารถพับเก็บได้ 
- มีแผ่นยางป้องกันเศษวัสดุติดวงล้อ 
- มีถุงผ้าใส่ล้อเพ่ือการเดินทาง 
- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้  9999.9 เมตร 
- มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร,แสดงค่าระยะทาง  ละเอียดทุก ๆ 10 เซนติเมตร (เดซิเมตร) 
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- มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มือจับและ  ที่มาตรวัด 
- สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง 

ซึ่งไมปรากฎใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตองใช  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 

 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
    จํานวน     7,500 บาท  

-คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ 
ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที 
(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย 
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ  
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 50 หนา 18 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
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  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม 800,000     บาท  
    อาคารต่าง ๆ  
    โครงการติดตั้งกันสาด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    จํานวน 100,000   บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาติดตั้งกันสาด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ทุงชมพู มีรายละเอียด ดังนี้  
มีความกวาง 4.00 เมตร  ยาว 22.00  เมตร มีพ้ืนที่ไมนอยกวา  88.00 ตารางเมตร เพ่ือใหผูใชบริการ
สะดวก ปูองกันแสงแดด และปูองกันฝนสาดเขาภายในตัวอาคาร ตามรูปแบบที่ อบต.ทุงชมพูกําหนด  
(แผนพัฒนาทองถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ลําดับที่ 4 หนา 1 )  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
    โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน    จํานวน 120,000   บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาจางเหมากอสรางซุมประตูทางหมูบาน หมูที่ 1, หมูที่ 5, หมูที่ 8  (หมูละ 40,000 บาท) 
 มีขนาดความกวางที่  9 เมตร  สูง 5 เมตร ตามรูปแบบที่ อบต.กําหนด เพ่ือความสะดวกในการบอก
เสนทางและบอกหมูบานตางๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ลําดับที่ 1 หนา 1 )  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

    โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสํานักงาน อบต.ทุ่งชมพู    จํานวน 480,000   บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาจางเหมากอสรางรั้ว คอนกรีตสํานักงาน อบต.ทุงชมพู  ความยาว 260 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด เพื่อเป็นการกําหนดอาณาเขตที่ชัดเจนของ อบตและเพ่ือความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินของทางราชการ ตามรูปแบบที่ อบต.ทุงชมพูกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 3 หนา 1)  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

    โครงการก่อสร้างห้องน้ําครู ศพด.อบต.ทุ่งชมพู      จํานวน 100,000   บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาจางเหมากอสรางหองน้ําครู ศพด.อบต.ทุงชมพู ตามรูปแบบที่ อบต.ทุงชมพูกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 5 หนา 2)  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
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  งานไฟฟูาถนน        รวม   238,000     บาท 
     งบลงทุน        รวม    188,000     บาท 
 ค่าครุภัณฑ์       รวม     99,000     บาท 
          ครุภัณฑ์อ่ืน 

   โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์    จํานวน 99,000      บาท 
  -เพ่ือเป็นคาใชจายในการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซลล์ จํานวน 3 ชุดๆ ละ 33,000 บาท 
     รายละเอียด ดังนี้  
    - แผงโซลาเซลล์ ขนาดไมนอยกวา 80 W Mono / Poly Crystalline   
    - หลอดไฟ แบบ LED  Ultra Bright สีCool/Warm White/ จํานวน ไมนอยกวา 480 ดวง 
     - แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบโคมมตรฐาน 36 W Fluoreecent 
    - ระยะเวลาสองสวาง ตลอดคืน สํารองไฟ 2 วัน 
    - โปรแกรมการทํางาน  24 โหมด 12 v/24v , Auto / Manual  ทํางานแบบ PWM 
    - แบตเตอรี่  แบตเตอรี่แบบแหง ขนาดความจุ 12v /55AH (Seal Lead)  
    - ความสูง (เสา) เป็นเสาเหล็กชุบสังกะสี ขนาดความสูง ไมนอยกวา 5 เมตร แปูนยึดขนาด 25x25 
เซนติเมตร เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม และชวยลดอุบัติเหตุทางถนน ติดตั้งในจุดเสี่ยงที่ไฟฟูา
สวางไปไมถึง 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 1 หนา 34) 
ซึ่งไมปรากฎใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แตมีความจําเป็นตองใช  
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม    89,000    บาท 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

 ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน  เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          จํานวน  69,000  บาท 
 -เพ่ือจายเป็นคาใชจายงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง เป็นการจางบริการประเภทนิติบุคคลใน
งานออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง โดยผูใหบริการที่เป็นนิติบุคคลตองขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรหรือสภา
สถาปนิก และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม ในฐานะนิติบุคคลจาก
สภาวิชาชีพนั้นๆ ตามมาตรา 87 ใน พรบ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครับ พ.ศ.2560 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 5 หนา 2 ) 
-ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม งานไฟฟูาถนน หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
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 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก จํานวน  20,000 บาท 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
 -เพ่ือจายเป็นคาสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) สําหรับงานกอสราง ตามนโยบายการจัดซื้อ 

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว110 ลว . 5 มี.ค. 2561  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 17 หนา 51 ) 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม งานไฟฟูาถนน หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 

 
  เงินอุดหนุน        รวม     50,000     บาท 
     เงินอุดหนุน        รวม     50,000     บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา เสนบานพอบัวลี  กุดกันยา หมูที่ 3 จํานวน 50,000   บาท 

เพ่ืออุดหนุนการไฟฟูาสวนภูมิภาค  อําเภอภูเวียง  เพ่ือขยายเขตไฟฟูา 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 1 หนา 7 ) 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง 
 

  งานบําบัดน้ําเสีย       รวม     550,000     บาท 
     งบลงทุน        รวม     550,000     บาท 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม     550,000     บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําไร้ท่อ(ด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดิน)      จํานวน  200,000  บาท 
หมู่ที่ 4 สายหนาบานนายประยูร นอยเคียง 
- เพ่ือใชจายในโครงการกอสรางระบบระบายน้ําไรทอ(ดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน) บานกุดแคน หมูที่ 4 
กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 300  เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พรอมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย 
เพ่ือใหประชาชนในพื้นท่ีไดรับความสะดวกและมีระบบระบายน้ําที่ดี น้ําไมทวมขัง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 14 หนา 6) 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งานที่รับผิดชอบ กองชาง 
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โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําไร้ท่อ(ด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดิน)      จํานวน  150,000  บาท 
หมู่ที่ 5 หนาบานนางอํานวย  ไปเสนหนาบานนายแอด จุลนันท์ 
- เพ่ือใชจายในโครงการกอสรางระบบระบายน้ําไรทอ(ดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน) บานกุดแคน หมูที่ 5 
หนาบานนางอํานวย  ไปเสนหนาบานนายแอด จุลนันท์ กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 190  เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พรอมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปูาย 
เพ่ือใหประชาชนในพื้นท่ีไดรับความสะดวกและมีระบบระบายน้ําที่ดี น้ําไมทวมขัง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 15 หนา 6) 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสียงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําไร้ท่อ(ด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดิน)      จํานวน  200,000  บาท 
หมู่ที่ 7 หนาบานนางอํานวย  ไปเสนหนาบานนายสมพงษ์  ภูมิเงิน ถึง หนาบานนางทองอยู 
- เพ่ือใชจายในโครงการกอสรางระบบระบายน้ําไรทอ(ดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน) บานดอนเพ่ิม หมูที่ 7 
สายหนาศาลาประชาคม ไปทางดานทิศตะวันตก  ถึง บานนางทองอยู กาละพันธุ์ กวาง 0.50 เมตร             
ลึก 0.60 เมตร ยาว 300  เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด พรอมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ปูาย 
เพ่ือใหประชาชนในพื้นท่ีไดรับความสะดวกและมีระบบระบายน้ําที่ดี น้ําไมทวมขัง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 16 หนา 6) 
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 
งานที่รับผิดชอบ กองชาง 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     รวม     45,000 บาท  
งบเงินอุดหนุน          รวม     45,000 บาท 
  เงินอุดหนุน          รวม     45,000 บาท  
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ  

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น      จํานวน 20,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ตามโครงการ ปูองกันและแกไขปัญหายา 
เสพติดอําเภอภูเวียง ประจําปี 2564 (ศป.ปส.จ.ขก)  จํานวน  20,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
2) ตามหนังสือ ดวนที่สุด ขก 0018.3/ว 9343 ลว. 8 เม.ย. 63  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 12 หนา 107)  
- ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน  
ผูรับผิดชอบกองคลัง 
 

    อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเวียงตามโครงการปูองกันและแก้ปัญหายา เสพสิต จํานวน 25,000 บาท  
–เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเวียง ตามโครงการ ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
อําเภอภูเวียง ประจําปี 2564 (ศป.ปส.อ .)  จํานวน  20,000  บาท (ท่ีทําการปกครองอําเภอภูเวียง 
สมทบ 10,000  บาท) 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
2) ตามหนังสืออําเภอภูเวียง  ที่ ขก 0618/1203 ลว.30 เม.ย . 63  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 6 หนา 106) 
- ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน  
ผูรับผิดชอบกองคลัง 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      รวม       311,000 บาท  
  งบดําเนินงาน           รวม         70,000 บาท    
    ค่าใช้สอย          รวม         70,000 บาท  
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    โครงการ อบต.สัญจรเคลื่อนที่พบประชาชน      จํานวน     20,000 บาท 

 - เพ่ือเป็นคาใชจายในโครงการในการออกสัญจรพบประชาชน ในการ ออกบริการตางๆ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนในตําบลและรวบรวมขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 รวมทั้ง
จัดทําแผนชุมชนและแผนงานอ่ืนๆอันเป็นประโยชน์แกชุมชน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หนา 105 )  
-ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง     จํานวน     20,000 บาท 
- เพ่ือเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมใหความรูตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ การตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง เขียน และ
อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ ตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา 
อาหาร คาปูายโครงการ คาใชจายอื่นท่ีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 หนา 46 )  
-ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

    โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาฯเพิ่มเติม จํานวน   30,000 บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือจัดประชุมประชาคมทองถิ่น 
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรม การ คณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน 
สรางเครือขายองค์กรชุมชนและสนับ สนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือนําขอมูลมาจัดทํา
เป็น แผนพัฒนาทองถิ่นและกิจกรรม โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ  การตกแตงสถานที่ 
คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
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เอกสาร และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ ตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา อาหาร คาปูายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่  3)  
พ.ศ.2561   
6) หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลว 16  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
7)ตามระเบียบกระทรวมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 หนา 105 )  
-ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

งบเงินอุดหนุน          รวม   241,000    บาท  
  เงินอุดหนุน          รวม   241,000    บาท 
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
      อุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลทุ่งชมพู       จํานวน 25,000    บาท  

-เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมสตรีตําบลทุงชมพู เนื่อในวันสตรีสากล เพ่ือ สงเสริมและพัฒนาสตรีใหเทา
เทียมกัน เเละเพ่ือสรางความ สามัคคี สมานฉันท์ในกลุมสตรี  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือขวยเหลือประชาชนตาม  อํานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิม เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 7 หนา 106)  
-ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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      อุดหนุนกลุ่มอาชีพประจําหมู่บ้านภายในตําบลทุ่งชมพู จํานวน 8 หมู่บ้าน จํานวน  160,000  บาท  

-เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมกลุมอาชีพประจําหมูบานภายในตําบลทุงชมพู จํานวน 8 หมูบานเพ่ือ 
สงเสริมและพัฒนาใหเทาเทียมกัน เเละเพ่ือสรางความ สามัคคี สมานฉันท์ในกลุมของหมูบาน  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือขวยเหลือประชาชนตาม  อํานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิม เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 3 หนา 31)  
-ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
 

    อุดหนุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อกิจกรรมรณรงค์ทําความสะอาดภายในหมู่บ้าน จํานวน  56,000    บาท 
- เพ่ืออุดหนุนกองทุนประจําหมูบาน บัญชีกลางหมูบาน เพ่ือกิจการที่เป็น  สาธารณประโยชน์แกชุมชน 
เชน การรณรงค์ทําความสะอาดภายในหมู บานและรายทาง หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ตางๆที่
เป็นสวนกลาง ที่ประชาชนทําประโยชน์รวมกัน ตามนโยบายจังหวัดสะอาดและตามนโยบายกรมสงเสริมฯ 
จํานวน 8 หมูบาน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  

  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 13 หนา 107) 
-ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม       170,000 บาท  
  งบดําเนินงาน          รวม       170,000 บาท  
    ค่าใช้สอย          รวม       120,000 บาท  
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    โครงการกีฬาประชาชน/เยาวชนต้านยาเสพติดตําบลประจําตําบล   จํานวน   120,000 บาท  

- เพ่ือจายเป็นคาใชจายการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาประชาชนตานยาเสพติดตําบลทุงชมพู เพ่ือสงเสริม
เด็กเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่รับผิด ชอบของ อบต. มีความคุนเคย มีความสมัครสมานสามัคคี         
มีระเบียบ วินัย มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ไมเอาเปรียบผูอ่ืนและเป็น แบบอยางที่ดีแกชุมชน 
ไดออกกําลังกายและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ ไมมั่วยาเสพติด ไดแสดงออกและพัฒนาทักษะดานกีฬา 
สรางความ สัมพันธ์อันดีระหวางเยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่และบุคลากรขององค์กร อันจะนํามาซึ่งสราง
ความคุนเคยและความรวมมือรวมใจในการพัฒนาทุก ดาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปูายโครงการ 
คาปูายประชา สัมพันธ์ คาเตรียมสนามแขงขันและสถานที่เปิด – ปิด การแขงขัน อาทิ จัดเตรียมสนาม 
จัดประดับตกแตงสถานที่สําหรับพิธีปิด จัดเตรียมเตนท์ ติดตั้งธง จัดทํานั่งรานพรอมติดตั้งปูายโครงการ 
จัดทํากระถาง คบเพลิงและไมสําหรับวางคบเพลิง คาเครื่องเสียง คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาอุปกรณ์
การแขงขัน คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล์ และคาใชจาย อ่ืนๆ ที่จําเป็นและเก่ียวของในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 หนา 97)  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
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    ค่าวัสดุ          รวม         50,000 บาท  
      วัสดุกีฬา          จํานวน     50,000 บาท  

-เพ่ือใชซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาใหกับหมูบานและสํานักงาน อบต. ใหมีวัสดุ อุปกรณ์กีฬาในการใชออกกําลัง-
กาย และเพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกายใหมีสุขภาพแข็งแรงและเยาวชนไดออกกําลังกาย 
ใชเวลาวางให เป็นประโยชน์หางไกลยาเสพติด  
-เป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ของหนวยงานราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 และแกไข
เพ่ิมเติม  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        รวม      230,000 บาท  
งบดําเนินงาน          รวม        90,000 บาท  
    ค่าใช้สอย          รวม        90,000 บาท  
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
    โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง       จํานวน     40,000 บาท  

- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของแมนํ้า สงเสริมความ รักความสามัคคี ความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของชาวตําบลทุงชมพู 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปูายโครงการ คาเชาเวทีและเครื่องเสียง คาเงินรางวัลประกวดนางนพมาศ 
คาเงินรางวัลประกอบกระทงสวยงาม คาตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล์ คาวัสดุ – อุปกรณ์ ดอกไมสด และ คาใชจายอื่นๆ  
ที่จําเป็นและเก่ียวของในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 98 หนา 6)  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมทองถิ่น 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
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    โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจําตําบล     จํานวน     30,000 บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเพณีแหเทียนเขา พรรษา เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบตอกันมายาวนานตั้งแตโบราณกาล ดํารงรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม ใหเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ ไดมีสวนรวม กิจกรรมในวันเขาพรรษา และ
ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการ แหเทียนเขาพรรษา สงเสริมสัมพันธภาพที่ดี มีความรักและ
ความสามัคคี ระหวางหนวยงานราชการ ผูนําชุมชน ภาคเอกชนและประชาชน ในพ้ืนที่ในการทํากิจกรรม
รวมกัน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปูาย โครงการ คาเชาเครื่องเสียง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารและ เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล์ คาวัสดุ – อุปกรณ์ คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเป็น และเกี่ยวของใน
การจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 หนา 98)  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมทองถิ่น 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมทองถิ่น 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 

    โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีงานบุญต่างๆ   จํานวน   10,000 บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์และสงเสริม วัฒนธรรมและจารีตประเพณีงาน
บุญตางๆเพ่ือสงเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบตอกันมายาวนานตั้งแตโบราณกาล ดํารงรักษา
ไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดี งาม ใหเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ไดมีสวนรวม 
กิจกรรมในวันเขาพรรษา และตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการ  แหเทียนเขาพรรษา สงเสริม
สัมพันธภาพที่ดี มีความรักและความ สามัคคี ระหวางหนวยงานราชการ ผูนําชุมชน ภาคเอกชนและ
ประชาชน ในพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาปูาย โครงการ คาเชา 
เครื่องเสียง คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหารและ เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล์ คาวัสดุ – อุปกรณ์ 
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น และเก่ียวของในการจัดงาน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  



     89ขอ้บญัญตัิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ชมพ ูเรือ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564        89 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 8 หนา 99) 
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมทองถิ่น 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 

 

งบเงินอุดหนุน          รวม       140,000 บาท  
  เงินอุดหนุน          รวม       140,000 บาท  
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
    อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเวียง      จํานวน    40,000 บาท  
    โครงการจัดงานประเพณี บวงสรวงหลักเมืองภูเวียง และเทศกาลของดีเมืองภูเวียง ประจําปี 2564  
    จํานวน 30,000 บาท  

-เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวอําเภอภูเวียง และสงเสริมการ ทองเที่ยวของอําเภอภูเวียง  
(ท่ีทําการปกครองอําเภอภูเวียง สมทบ 10,000  บาท) 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
2) ตามหนังสืออําเภอภูเวียง ที่ ขก 0618/1754 ลว. 30 มิ.ย. 63  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 11 หนา 100) 
 -ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมทองถิ่น 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 

   โครงการสนับสนุนการจัดงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัด ขอนแกน ประจําปี  
   2563 จํานวน 10,000 บาท  

- เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงานของจังหวัดขอนแกน และสงเสริมการทอง เที่ยวของจังหวัดขอนแกน  
(ท่ีทําการปกครองอําเภอภูเวียง สมทบ 5,000  บาท) 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
2) ตามหนังสืออําเภอภูเวียง ที่ ขก 0618/1754 ลว. 30 มิ.ย. 63 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 4 หนา 111)  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมทองถิ่น 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
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    อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเวียงโครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจําปี 2563   จํานวน   20,000  บาท       
- เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูเวียงเพ่ือใชในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ  
(ท่ีทําการปกครองอําเภอภูเวียง สมทบ 4,000  บาท) 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
2) ตามหนังสืออําเภอภูเวียง ที่ ขก 0618/1754 ลว. 30 มิ.ย. 63 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่  9   หนา 99   ) 
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมทองถิ่น 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
    โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน 6 ประจําหมู่บ้าน     จํานวน 80,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัด งานประเพณีบุญเดือน 6 ประจําหมูบาน เพ่ือรวมรักษาและสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น ที่สืบทอดกัน มาตั้งแตบรรพบุรุษสืบมาจนถึงปัจจุบัน  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 10 หนา 100) 
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวัฒนธรรมทองถิ่น 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        รวม     1,659,100 บาท       
  งบลงทุน          รวม     1,659,100 บาท  
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        รวม     1,659,100 บาท  
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
      โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1    จํานวน   284,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสราง คสล.บานทุงชมพู หมู 1 สายหนาบานนายบัวพันธ์ พิมพ์ศรี ถึง 
บานนายประจักษ์ ชานนท์ ความยาว 100 กวาง 5 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหลทาง ขางละ 0.50 ม. ปริมาณ
พ้ืนที่ไมนอยกวา 500.  ตรม. พรอมปูายโครงการ ตามรูปแบบที่ อบต.ทุงชมพูกําหนด  เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 3 หนา 72)  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
 

      โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยข้ีหนู หมู่ที่ 2    จํานวน   169,500 บาท  
เพ่ือจายเป็นคาจางเหมากอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กบานหวยขี้หนู หมูที่ 2 สายหนาบานนายทองใบ  อิน
อุนโชติ ถึงบานนายวรรณา บุตรศรี 
กอสราง ถนน คสล. ความยาว 60  ม. กวาง 5 .ม. หนา 0.15  ม. ปริมาณพ้ืนที่ไมนอยกวา 300 ตรม
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุงชมพูกําหนดพรอมปูายโครงการ. 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม  
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หนา   )  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
 

      โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3    จํานวน    275,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดอนดู หมูที่ 3 สายรอบบานทิศ
ตะวันออก ความยาว 195 ม. กวาง 5 ม . หนา 0.15 ม. ลงไหลทางขางละ 0.50 ม. ปริมาณพ้ืนที่ไมนอย 
กวา 970 ตรม. พรอมปูายโครงการ ตามรูปแบบที่ อบต.ทุงชมพูกําหนด เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
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(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 8 หนา    )  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 

 
      โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6    จํานวน 250,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน หนองพลวง หมูที่ 6 สายบานนายสถิต  
ฝุายบุญ ยาว 86 ม.กวาง 5 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณพ้ืนที่ 430 ตารางเมตรตามรายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.ทุงชมพูกําหนด พรอมปูายโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม  
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 18 หนา )  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง    
 

      โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6    จํานวน 150,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนน คสล.บานหนองพลวง หมูที่ 6 จากเสนนายสอน  ทองสมุทร ถึง 
นายเปุง ถานพงษ์กอสราง ถนน คสล. ความยาว 52 ม. กวาง 5 .ม. หนา 0.15  ม.  ปริมาณพ้ืนที่ไมนอย
กวา 530 .ตรม.ตรมรายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุงชมพูกําหนดพรอมปูายโครงการ. 
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 หนา )  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง    
 

      โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8   จํานวน   200,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานพระบาทโนนคูณ หมูที่ 8 ทางออกไปทาง
บานหวาทอง ยาว 100 ม.กวาง 5 ม. หนา 0.15 ม.ปริมาณพ้ืนที่ 500 ตารางเมตร ตามรายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.ทุงชมพูกําหนดพรอมปูายโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 21 หนา 72)  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
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      โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ 2                     จํานวน   70,600    บาท  
 

     - เพ่ือจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนนลูกรังสูแหลงเกษตรบานหวยขี้หนู หมูที่ 2 เสนที่ 1 นายทองแดง  
     เรืองศักดิ์ ถึง บานนายผัน กวาง 5 เมตร ยาว 17 เมตรโดยใชดินถมรองพ้ืนชั้นทาง 398 ลูกบาศก์เมตร 
และ ลูกรังชั้นพื้นทาง 59 ลูกบาศก์เมตร และเสนที่ 2 บานนายวินัยคําศิริ ถึง บานนางลักษ์ หลาแหล กวาง 4 
เมตร ยาว 314 เมตร โดยใชดินถมรองพ้ืนชั้นทาง 376 ลูกบาศก์เมตร และลูกรังชั้นพ้ืนทาง 126 ลูกบาศก์
เมตร ตลอดสาย ตามรูปแบบที่ี อบต.ทุงชมพู กําหนด เพ่ือความสะดวกในการเดินทางและการคมนาคมใหกับ
ประชาชนในหมูบาน  
   (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลําดับที่ 2 หนา 22)  
   -ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ  กองชาง 

 
 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตําบล                              จํานวน   260,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตําบล เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 
ตามรปูแบบที่ อบต.ทุงชมพูกําหนด เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ลําดับที่  3   หนา  23   )  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร         รวม       193,404 บาท    
  งบดําเนินงาน          รวม       193,404 บาท  
    ค่าสาธารณูปโภค         รวม    193,404 บาท  
    ค่าไฟฟูา         จํานวน   193,404 บาท  

- เพ่ือจายเป็นคาไฟฟูาสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟูา จํานวน 3  สถานี ที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ 
องค์การบริหารสวนตําบล  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครอง สวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
เรื่อง แนวทางการแกไขปัญหาคา สาธารณูปโภคคางชําระ  
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
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แผนงานการเกษตร 
 

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและปุาไม้        รวม 80,000 บาท  
  งบดําเนินงาน          รวม 80,000 บาท  
    ค่าใช้สอย          รวม 80,000 บาท  
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
      โครงการปลูกต้นไม้ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันสําคัญ ตามนโยบายรัฐ  
      จํานวน  40,000 บาท  

- เพ่ือจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกตนไมทองถิ่นไทยรวม ใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียวเนื่องในวัน
สําคัญตามนโยบาย โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุการ 
เกษตร เชน ตนไม ปุย คาปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์ ปูายรณรงค์ คานํ้าดื่ม นํ้าใชในการดําเนิน
โครงการ คาจางเหมาบริการ และคา ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเก่ียวของในการจัด โครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หนา 122)  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหลงน้ําและปุาไม หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
 

      โครงการยุวฑูตอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จํานวน     40,000 บาท  
-เพ่ือจายเป็นคาใชจายในโครงการ เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหกับเยาวชนใหรักษา และพิทักษ์สิ่งแวดลอม ปุาไม 
และทรัพยากรตางๆใหคงอยูตลอดไปเพ่ือ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ . 2537 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 2 หนา 122) 
-ปรากฏในแผนงานแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหลงน้ําและปุาไม หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
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แผนงานงบกลาง 
 

 งบกลาง          รวม  7,341,739 บาท  
   งบกลาง          รวม  7,341,739 บาท  
    งบกลาง          รวม  7,341,739 บาท  
      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จํานวน    164,000 บาท  

- เพ่ือจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณีนาย จางในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
ที่ อบต.จะตองจาย เพ่ืออุดหนุนเงินคาเบี้ย ประกันสังคมของพนักงานจาง โดยคํานวณไดดังนี้ คาจางตาม
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของ พนักงานจาง  
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถาน  ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2561  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786 ลงวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายได และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ .2561 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 5 หนา 113) 
 -ปรากฏในแผนงานแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
 

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน       จํานวน      8,000 บาท 
- เพ่ือจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง ที่ อบต . จะตองจายในอัตรารอยละ 0.2 
โดยคํานวณไดดังนี้ คาจางตามงบ ประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง 
การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
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      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         จํานวน 5,160,000 บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง  ชีพขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู สูงอายุขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู สูงอายุขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2553  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู สูงอายุขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูง อายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 
การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุน สําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาส ทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  ลําดับที่ 1 หนา 33 )  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
 

      เบี้ยยังชีพคนพิการ         จํานวน 1,505,800 บาท  
- เพ่ือจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง  ชีพขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความ พิการใหคนพิการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553  
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเบี้ยความพิการ ใหคนพิการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูง อายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการจายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 
การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุน สําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 3 หนา 112) 
-ปรากฏในแผนงานแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 

 
      เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์        จํานวน     42,500 บาท  

- เพ่ือจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปุวยเอดส์  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง  ชีพขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16 และ ขอ 17  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 
การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย จายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุน สําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 1 หนา 112)  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
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      สํารองจ่าย          จํานวน   220,000 บาท  
- เพ่ือสํารองจาย เป็นรายจายที่ตั้งไวเพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ ภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวม เทานั้น และในการชวยเหลือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน
และจังหวัดที ่ประสบสาธารณภัย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667 ลง วันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การ
ชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด สาธารณภัยขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน ที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย นํ้าทวมฉับ พลัน นํ้าปุาไหลหลาก และนํ้าลนตลิ่ง  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การใชจายงบประมาณเพ่ือชวย เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 
เรื่อง การเตรียมการปูองกันและแกไขปัญหา ภัยหนาว  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร ปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นอ่ืนและ จังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. 
2560  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวัน ที่ 8 มีนาคม 2560  
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวัน ที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การ
ปูองกันและแกไขปัญหาไฟปุาและหมอก ควัน ปี 2561  
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 เรื่อง การเตรียมการปูองกันและ แกไขปัญหาปูองกันอุทกภัย นํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปุาไหลหลาก และ
ดิน ถลม ปี 2560  
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
2560  
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4 /ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7 /ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2560  
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4 /ว1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2561  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 4 หนา 112)  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน  
    เงินอุดหนุนสํานักงานหลักประกันสุขภาพระดับตําบล(สปสช.)    จํานวน     79,000 บาท  

-เพ่ือจายเป็นเงินอุดหนุนเขากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น  ตําบลทุงชมพู ตามระเบียบฯ                
ไมนอยกวา 40 % ของเงินที่ไดรับจัดสรร จาก สปสช.  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 6 หนา 113)  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 
 

    เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   จํานวน   162,139 บาท  
- เพ่ือจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทอง ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ .ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณ
การรายรับ ทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงิน กู เงินที่มีผูอุทิศให/
เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) โดยในปี พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.5/ว 30  
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.5/ว 2305  
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพ่ือการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ลําดับที่ 7 หนา 114)  
-ปรากฏในแผนงานแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 


