
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กิ

อําเภอ ขุนยวม   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 20,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,172,580 บาท
งบบุคลากร รวม 4,927,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและลเขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนว
ทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 2 หน้า 185

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ตําแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและลเขานุ
การสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนว
ทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 3 หน้า 185

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและลเขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนว
ทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 4 หน้า 185

วันทีพิมพ์ : 10/9/2560  11:30:25 หน้า : 1/101



เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและลเขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนว
ทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 5 หน้า 185

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,022,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและลเขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนว
ทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 6 หน้า 185

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,220,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,277,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 7 หน้า 186
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และหน้าส่วนราชการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 9 หน้า 186

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 714,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 10 หน้า 186

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 11 หน้า 185

งบดําเนินงาน รวม 2,948,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 918,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 708,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.3/ว 833
 ลงวันที 23 พฤษภาคม 2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 13 หน้า 187
3. ค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ
. 2550 หนังสือ มท 0808.4/5597 ลงวัน
ที 18 มิถุนายน 2553 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของ อปท. แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 หนังสือ มท
 0808.2/ว0091 ลงวันที 7 มกราคม 2559 เรือง แนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย แผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถินและพนักงาน
ส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ มท 0808.2/ว0091 ลงวัน
ที 7 มกราคม 2559 เรือง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือ มท 0809.3/ว
1891 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2548 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผู้บริหารท้องถิน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 5) พ.ศ
. 2548 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทาง
การพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
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ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7
 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 3 หน้า 188
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2558 หนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
 เรือง เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1
 ข้อ 15 หน้า 187
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการดังนี
1. เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญ ของที
ระลึกแก่ผู้มาตรวจงาน นิเทศงาน ศึกษาดูงาน รวมทังแขกผู้มาเยียมเยียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน การ
ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการทีแต่งตังตามคําสังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7
 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญหรือเงินรางวัล รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
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ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. พบประชาชน รวมทังทีเป็นกิจการ
ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.3 ข้อ 2 หน้า 189
ค่าใช้จ่ายโครงการการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังกําหนด

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา แทน
ตําแหน่งทีว่างและกรณีทีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตัง
ใหม่ และกรณีอืนๆ) รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.3 ข้อ 1 หน้า 189
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ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.3 ข้อ 3 หน้า 189
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาเพิมศักยภาพภายนอกสถานที จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาเพิมศักยภาพภายนอกสถาน
ที รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ที
เกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 1 หน้า 188
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับระเบียบกฎหมายและทิศทางความ
ก้าวหน้า ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่กิ

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับระเบียบกฎหมาย
และทิศทางความก้าวหน้า ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่กิ  รวมทังทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.3 ข้อ 5 หน้า 189
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขันต่างๆ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน
ต่างๆ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187

วันทีพิมพ์ : 10/9/2560  11:30:26 หน้า : 12/101



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 2 หน้า 188
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา รวมทัง
ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้อง
และจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 695,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 195,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคารทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล รวมทังอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียว
ข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล รวม
ทังอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล และรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการ
ใช้บริการ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน รวมทังที
เกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสือสาร
อืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมาย ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย ที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
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งบลงทุน รวม 247,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 247,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีผู้บริหาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีผู้บริหาร จํานวน 2 ตัว รวมทังอุปกรณ์ประกอบ
ทีเกียวข้อง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อย
กว่า 12,000 BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 เครือง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ
ประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ข้อ 10.8.2 หน้า 23 รวมทังอุปกรณ์
ประกอบทีเกียวข้อง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ รวมทังอุปกรณ์ประกอบที
เกียวข้อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ ฉบับเดือน
มีนาคม 2560 ข้อ 10.16 หน้า 24 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
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ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จํานวน 1 ตัว รวมทังอุปกรณ์
ประกอบทีเกียวข้อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ ฉบับเดือน
มีนาคม 2560 ข้อ 10.19 หน้า 24 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง แบบ 4 ชัน 40 ช่อง จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้มสัน
กว้าง แบบ 4 ชัน 40 ช่อง จํานวน 2 ตู้ จํานวน 2 ตู้ รวมทังอุปกรณ์
ประกอบตู้ทีเกียวข้อง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลือนกระจก จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลือน
กระจก จํานวน 1 ตู้ รวมทังอุปกรณ์ประกอบตู้ทีเกียวข้อง หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187
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โต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6 พร้อมเก้าอี จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6 พร้อม
เก้าอี จํานวน 1 ชุด รวมทังอุปกรณ์ประกอบทีเกียวข้อง หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
พัดลม ชนิดตังพืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลม ชนิดตังพืน จํานวน 1 เครือง รวมทังอุปกรณ์
ประกอบทีเกียวข้อง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
พัดลม ชนิดติดผนัง จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลม ชนิดติดผนัง จํานวน 8 เครือง รวมทังอุปกรณ์
ประกอบทีเกียวข้อง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องวงจรปิด จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิด จํานวน 2 กล้อง หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
ไฟสปอร์ตไลท์ แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จํานวน 32,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟสปอร์ตไลท์ แบบ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและขาตัง ไม่น้อย
กว่า 3 ขา จํานวน 4 ชุด หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
ไฟสปอร์ตไลท์ แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟสปอร์ตไลท์ แบบ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 300 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จํานวน 2 ชุด หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเจคเตอร์ ระดับ XGA จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 ชุด รวมทังอุปกรณ์ต่อ
พ่วงทีเกียวข้อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ ฉบับเดือน
มีนาคม 2560 ข้อ 5.3.2 หน้า 9 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 10,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดแส้นทแยงมุม
ไม่น้อยกว่า 120 นิว จํานวน 1 ชุด รวมทังอุปกรณ์ต่อพ่วงทีเกียวข้อง ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ
ประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ข้อ 5.1.2 หน้า 9 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

1. อุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ ตามโครงการ
ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินอําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปี พ.ศ. 2560  ตาม
หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลขุนยวม ที มส 61101/ว 121 ลงวันที 21
 ตุลาคม 2559 เรือง เสนอโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.4 ข้อ 4 หน้า 190
2. อุดหนุนทีว่าการอําเภอขุนยวม จํานวน 20,000 บาท
เพือสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบามสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที 9 โดย
ประกาศให้วันที 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นพระราชพิธีทีรัฐบาลกําหนด
ให้ทุกอําเภอจัดงานพิธีพร้อมกันทัวประเทศ เพือแสดงความจงรักภักดีและ
ถวายความอาลัยแด่พระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ในรัชกาลที 9
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,070,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,308,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,308,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,004,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 7 หน้า 186

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหน้าส่วนราชการ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 9 หน้า 186

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 10 หน้า 186
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 11 หน้า 186

งบดําเนินงาน รวม 731,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 341,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 226,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.3/ว 833
 ลงวันที 23 พฤษภาคม 2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
3. ค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ
. 2550 หนังสือ มท 0808.4/5597 ลงวัน
ที 18 มิถุนายน 2553 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของ อปท. แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 หนังสือ มท
 0808.2/ว0091 ลงวันที 7 มกราคม 2559 เรือง แนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย แผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถินและพนักงาน
ส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ มท 0808.2/ว0091 ลงวัน
ที 7 มกราคม 2559 เรือง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือ มท 0809.3/ว
1891 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2548 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผู้บริหารท้องถิน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 5) พ.ศ
. 2548 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทาง
การพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
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ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7
 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 3 หน้า 187
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2558 หนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
 เรือง เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1
 ข้อ 15 หน้า 187
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญหรือเงินรางวัล รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บแผนทีภาษี จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บแผนทีภาษี รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 2 หน้า 188
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 2 หน้า 132
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา รวมทัง
ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้อง
และจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
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งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ รวมทังอุปกรณ์ประกอบที
เกียวข้อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ ฉบับเดือน
มีนาคม 2560 ข้อ 10.16 หน้า 24 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.6 ข้อ 7 หน้า 145
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ อบ
ต.แม่กิ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ อบต.แม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.6 ข้อ 6 หน้า 145
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทังที
เป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้อง
และจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.4 ข้อ 2 หน้า 123
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสําคัญ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.6 ข้อ 4 หน้า 144
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ มท 0808.2/ว2721 ลงวัน
ที 18 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หนังสือ มท 0307/ว 384 ลง
วันที 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรือง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่ง
กาย หนังสือ มท 0313.4/ว 3050 ลงวัน
ที 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือ
การช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ อปท 2543 หนังสือ มท
 0808.2/ว3795 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552 เรือง การตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของ อปพร. แผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 2.6 ข้อ 1 หน้า 144

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

วันทีพิมพ์ : 10/9/2560  11:30:26 หน้า : 41/101



ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา
ความสงบภายใน ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน รวม
ทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,583,074 บาท
งบบุคลากร รวม 953,244 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 953,244 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 620,484 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0816.4/1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 7 หน้า 186

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0816.4/1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 10 หน้า 186
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 11 หน้า 186
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งบดําเนินงาน รวม 1,018,430 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.3/ว 833
 ลงวันที 23 พฤษภาคม 2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186

วันทีพิมพ์ : 10/9/2560  11:30:26 หน้า : 45/101



ค่าใช้สอย รวม 465,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7
 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 3 หน้า 188
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2558 หนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
 เรือง เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1
 ข้อ 15 หน้า 187
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ
. 2561 รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 12 หน้า 130
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนที หมู่ที 4 บ้านห้วยโปงเลา)

จํานวน 88,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนที) บ้านห้วยโปง
เลา หมู่ที 4 อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน รวมทังทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลง
วันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 6 หน้า 129
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ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนที หมู่ที 5 บ้านเปียงหลวง)

จํานวน 122,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนที) บ้านเปีย
งหลวง หมู่ที 5 อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน รวมทังทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลง
วันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 6 หน้า 129
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 2 หน้า 188
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 4 หน้า 128

ค่าวัสดุ รวม 464,730 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 391,630 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี 
1. เงินสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่
กิ จํานวน 136,060 บาท 
ตตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 11 หน้า 130
2. เงินสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
 จํานวน 124,553 บาท 
ตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวง
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มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 11 หน้า 130
3. เงินสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโปง
เลา จํานวน 34,492 บาท 
ตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 7 หน้า 129
4. เงินสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปีย
งหลวง จํานวน 47,905 บาท 
ตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
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จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 7 หน้า 129
5. เงินสมทบสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่
กิ จํานวน 18,460 บาท 
เพือเป็นเงินสมทบสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 11 หน้า 130
6. เงินสมทบสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
 จํานวน 16,900 บาท 
เพือเป็นเงินสมทบสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
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สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 11 หน้า 130
7. เงินสมทบสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
โปงเลา จํานวน 6,760 บาท 
เพือเป็นเงินสมทบสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 11 หน้า 130
8. เงินสมทบสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปีย
งหลวง จํานวน 6,500 บาท 
เพือเป็นเงินสมทบสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
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) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 11 หน้า 130
วัสดุการศึกษา จํานวน 73,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 2 หน้า 128

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทัง
อาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ทีจําเป็นต่อ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187

งบเงินอุดหนุน รวม 611,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 611,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 611,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังนี
1. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านแม่กิ จํานวน 284,000 บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านแม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5
 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
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ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556
 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 10 หน้า 130
2. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านห้วยส้าน จํานวน 260,000 บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านห้วยส้าน รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5
 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556
 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 ข้อ 10 หน้า 130
3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาในเขตพืนที 1 โรงเรียนบ้านแม่
กิ จํานวน 37,400 บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมวันสําคัญ โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ โครงการกีฬา
สัมพันธ์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน (NT, O-NET) และ
โครงการอืนๆ ทีเหมาะสมเป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการ
ศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนาที 2.1 ข้อ 14 หน้า 131
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาในเขตพืนที 1 โรงเรียนบ้าน
ห้วยส้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุน เป็นสังคมแห่งการ
เรียน ตามหนังสือโรงเรียนบ้านห้วยส้าน ที ศธ 04115.0321/143 ลงวัน
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ที 17 ตุลาคม 2559 เรือง นําส่งโครงการโรงเรียนบ้านห้วยส้าน เพือบรรจุ
ในแผนพัฒนา 2561 – 2564) และโครงการอืนๆ ทีเหมาะสมเป็นต้น รวม
ทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียว
ข้องและจําเป็น โ
ดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนาที 2.1 ข้อ 15 หน้า 32

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7
 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 3 หน้า 188
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2558 หนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
 เรือง เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1
 ข้อ 15 หน้า 187
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า รวมทังที
เป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้อง
และจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.3 ข้อ 2 หน้า 136
ค่าใช้จ่ายโครงการพ่นหมอกควันกําจัดพานะนําโรค จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพ่นหมอกควันกําจัดพานะนําโรค รวมทังที
เป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้อง
และจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.3 ข้อ 3 หน้า 136
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ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.3 ข้อ 4 หน้า 136

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทีจําเป็นต่อภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.3 ข้อ 1 หน้า 136
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานกองบุญข้าวตําบลแม่กิ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานกองบุญข้าวตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 แนวทางการพัฒนาที 4.1 ข้อ 9 หน้า 164
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพืนทีตําบลแม่กิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพืนที
ตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.2 ข้อ 1 หน้า 147
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 476,480 บาท
งบบุคลากร รวม 387,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 387,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 214,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 7 หน้า 186

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 10 หน้า 186

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 11 หน้า 186
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งบดําเนินงาน รวม 79,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 54,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.3/ว 833
 ลงวันที 23 พฤษภาคม 2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
3. ค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การทบทวนการจัดทําแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การทบทวน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.3 ข้อ 1 หน้า 183
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหมู่
บ้าน รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.3 ข้อ 3 หน้า 183

วันทีพิมพ์ : 10/9/2560  11:30:26 หน้า : 64/101



งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังนี
1. อุดหนุนคณะกรรมการสตรีตําบลแม่กิ
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสตรีตําบลแม่
กิ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.2 ข้อ 3 หน้า 122

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารความดี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารความดี รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 4.1 ข้อ 1 หน้า 158
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพประชาชน เพือ
การพึงพาอย่างยังยืน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ
ประชาชน เพือการพึงพาอย่างยังยืน รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.2 ข้อ 3 หน้า 169
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพิมศักยภาพกลุ่มอาชีพ อบต.แม่กิ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เพิมศักยภาพกลุ่มอาชีพ อบ
ต.แม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.2 ข้อ 5 หน้า 169
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรืองภูมิปัญญาสมุนไพร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรืองภูมิปัญญา
สมุนไพร รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 แนวทางการพัฒนาที 4.2 ข้อ 1 หน้า 159

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังนี
1. อุดหนุนกลุ่มทอผ้ากะเหรียง บ้านแม่กิ 10,000 บาท
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนการดําเนินงานของกลุ่มทอผ้ากะเหรียง ตาม
หนังสือทีทําการกลุ่มทอผ้ากะเหรียง ที พิเศษ/2559 ลงวันที 10
 ตุลาคม 2559 เรือง ขอบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.1 ข้อ 2 หน้า 168
2. อุดหนุนกลุ่มสตรีทอผ้ากะเหรียงบ้านห้วยส้าน 10,000 บาท
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนการดําเนินงานของกลุ่มสตรีทอผ้ากะเหรียงบ้าน
ห้วยส้าน ตามหนังสือทีทําการกลุ่มทอผ้ากะเหรียงบ้านห้วยส้าน
 ที พิเศษ/2559 ลงวันที 14 ตุลาคม 2559 เรือง ขอบรรจุโครงการเข้า
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.1 ข้อ 2 หน้า 168
3. อุดหนุนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพะโท 10,000 บาท
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนการดําเนินงานของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพะ
โท ตามหนังสือทีทําการกลุ่มทอผ้าบ้านพะโท ที พิเศษ/2559 ลงวันที 14
 ตุลาคม 2559 เรือง ขอบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.1 ข้อ 2 หน้า 168
4. อุดหนุนกลุ่มสตรีบ้านห้วยโปงเลา หมู่ที 4 10,000 บาท
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนการดําเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านห้วยโปง
เลา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประม
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าณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.1 ข้อ 2 หน้า 168
5. อุดหนุนกลุ่มสตรีบ้านเปียงหลวง 10,000 บาท
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนการดําเนินงานของกลุ่มสตรีทอผ้าและแปรรูปผ้า
กะเหรียง ตามหนังสือทีทําการกลุ่มสตรีบ้านเปียงหลวง ที พิเศษ/2559 ลง
วันที 14 ตุลาคม 2559 เรือง ขอบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556
 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.1 ข้อ 2 หน้า 168
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาและ
บุคลากร

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร ฝ่าย
กิจการสภาและบุคลากร พนักงานส่วนตําบลรวมทังเจ้าหน้าทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 1 หน้า 192
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7
 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 3 หน้า 188
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2558 หนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
 เรือง เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1
 ข้อ 15 หน้า 187
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด รวม
ทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียว
ข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.4 ข้อ 2 หน้า 139
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ ประจําปี พ.ศ. 2561 รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.4 ข้อ 1 หน้า 134
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.4 ข้อ 1 หน้า 139

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถินในพืนทีตําบลแม่กิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถินใน
พืนทีตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 แนวทางการพัฒนาที 4.1 ข้อ 6 หน้า 164
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ค่าใช้จ่ายโครงการพาลูกจูงหลานเข้าโบสถ์/วัด จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพาลูกจูงหลานเข้าโบสถ์/วัด รวมทังทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 แนวทางการพัฒนาที 4.1 ข้อ 3 หน้า 163
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถินตําบล
แม่กิ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถินตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 แนวทางการพัฒนาที 4.1 ข้อ 10 หน้า 165
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับการท่องเทียว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับการท่อง
เทียว รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 6 แนวทางการพัฒนาที 6.2 ข้อ 2 หน้า 178
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลดอกบัวตองบาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลดอกบัวตอง
บาน และเทศกาลอืนๆ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 6 แนวทางการพัฒนาที 6.1 ข้อ 1 หน้า 177
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังนี
1. อุดหนุนเทศบาลตําบลขุนยวม
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการขอรับการอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินและภาคเอกชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่อง
เทียว แผนงานการพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเทียวอย่างเป็น ตาม
หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลขุนยวม ที มส 61101/ว 120 ลงวันที 21
 ตุลาคม 2559 เรือง เสนอโครงการเพือขอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําปี 2560 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556
 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางการพัฒนาที 6.1 ข้อ 3 หน้า 177

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังนี
1. อุดหนุนทีว่าการอําเภอขุนยวม จํานวน 50,000 บาท
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอย
แม่อูคอ ประจําปี 2560 ตามหนังสือทีว่าการอําเภอขุนยวม ที มส 0318/ว
 5449 ลงวันที 18 ตุลาคม 2559 เรือง ขอให้บรรจุโครงการไว้ในแผน
พัฒนาปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และขอสนับสนุนงบประมาณ (อุด
หนุน) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางการพัฒนาที 6.1 ข้อ 2 หน้า 177
2. อุดหนุนทีว่าการอําเภอขุนยวม จํานวน 20,000 บาท
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนในการดําเนินกิจกรรมโครงการขอรับเงินอุด
หนุนกิจกรรมและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กิงกาชาด อําเภอขุนยวม
 ประจําปี 2560 ตามหนังสือทีว่าการอําเภอขุนยวม ที มส 0318/ว 5449
 ลงวันที 18 ตุลาคม 2559 เรือง ขอให้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา
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ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และขอสนับสนุนงบประมาณ (อุดหนุน) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 4.1 ข้อ 8 หน้า 164
3. อุดหนุนสํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 10,000 บาท
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนในการดําเนินกิจกรรมโครงการจัดงานฤดูหนาว
เพือส่งเสริมอาชีพและศิลปวัฒนธรรมประจําปี 2560 – 2562 จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที มส 0017.3/ว
 1981 ลงวันที 16 พฤษภาคม 2559 เรือง ขอสนับสนุนงบประมาณการ
จัดงานฤดูหนาวเพือส่งเสริมอาชีพและศิลปวัฒนธรรมประจําปี 2560 –
 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 4.1 ข้อ 4 หน้า 163

วันทีพิมพ์ : 10/9/2560  11:30:26 หน้า : 77/101



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,669,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,017,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,017,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 975,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 7 หน้า 186

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และหน้าส่วนราชการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 9 หน้า 186

งบดําเนินงาน รวม 613,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 158,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.3/ว 833
 ลงวันที 23 พฤษภาคม 2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
3. ค่าตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานในพืนทีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186

วันทีพิมพ์ : 10/9/2560  11:30:26 หน้า : 80/101



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ
. 2550 หนังสือ มท 0808.4/5597 ลงวัน
ที 18 มิถุนายน 2553 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของ อปท. แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 12หน้า 186

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 หนังสือ มท
 0808.2/ว0091 ลงวันที 7 มกราคม 2559 เรือง แนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย แผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถินและพนักงาน
ส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ มท 0808.2/ว0091 ลงวัน
ที 7 มกราคม 2559 เรือง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือ มท 0809.3/ว
1891 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือ มท 0809.3/ว4188 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2548 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผู้บริหารท้องถิน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 5) พ.ศ
. 2548 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทาง
การพัฒนาที 7.1 ข้อ 12 หน้า 186
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ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7
 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 3 หน้า 188
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2558 หนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
 เรือง เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสี
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1
 ข้อ 15 หน้า 187
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญหรือเงินรางวัล รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.2 ข้อ 2 หน้า 188
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา รวมทัง
ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้อง
และจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 15 หน้า 187

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187

วันทีพิมพ์ : 10/9/2560  11:30:27 หน้า : 86/101



วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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งบลงทุน รวม 39,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ รวมทังอุปกรณ์ประกอบที
เกียวข้อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ ฉบับเดือน
มีนาคม 2560 ข้อ 10.16 หน้า 24 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187
พัดลม ชนิดตังพืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลม ชนิดตังพืน จํานวน 1 เครือง รวมทังอุปกรณ์
ประกอบทีเกียวข้อง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนา
ที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 18 ล้านพิเซล จํานวน 1 ตู้ รวมทังอุปกรณ์ประกอบทีเกียวข้อง ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบ
ประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ข้อ 5.4.2 หน้า 9 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,241,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,241,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,211,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
บ้านเปียงหลวง หมู่ที 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง
บ้านนายมนัส)

จํานวน 481,000 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 640.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 ข้อ 120 หน้า 109
บ้านพะโท หมู่ที 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 236,000 บาท
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 ข้อ 61 หน้า 99
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บ้านพะโท หมู่ที 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านพะ
แข่)

จํานวน 46,000 บาท

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 60.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ที
เกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 ข้อ 63 หน้า 99
บ้านแม่กิ หมู่ที 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 297,000 บาท
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 ข้อ 1 หน้า 87
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บ้านแม่กิ หมู่ที 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้านห้วย
คลองเซ)

จํานวน 226,000 บาท

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 ข้อ 3 หน้า 87
บ้านแม่กิ หมู่ที 1 โครงการก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะนําลําห้วยแม่กิ จํานวน 139,000 บาท
ขนาดฐาน
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 ข้อ 2 หน้า 87
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บ้านห้วยโปงเลา หมู่ที 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 91,000 บาท
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 120.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่
กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ที
เกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 ข้อ 101 หน้า 105
บ้านห้วยโปงเลา หมู่ที 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดสาย
ทางบ้านนายจีรศักดิ)

จํานวน 226,000 บาท

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 ข้อ 90 หน้า 104
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บ้านห้วยส้าน หมู่ที 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หย่อมบ้าน
ร่มเย็น)

จํานวน 301,000 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 ข้อ 34 หน้า 94
บ้านห้วยส้าน หมู่ที 2 โครงการขุดขยายถนนเข้าหมู่บ้าน จํานวน 168,000 บาท
ขนาดกว้าง 1.00 – 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียว
กับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 ข้อ 22 หน้า 92
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.3 ข้อ 1 หน้า 172
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรืองการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรืองการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.3 ข้อ 2 หน้า 172
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ทีจําเป็นต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน รวมทังทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค หนังสือ ด่วนทีสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 14 หน้า 187

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําฝายชะลอการไหลของนํา (Check Dam) จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําฝายชะลอการไหลของ
นํา (Check Dam) รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.3 ข้อ 7 หน้า 155
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ค่าใช้จ่ายโครงการบวชป่าในพืนทีตําบลแม่กิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบวชป่าในพืนทีตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.2 ข้อ 1 หน้า 154
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าในพืนทีตําบลแม่กิ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าในพืนทีตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.2 ข้อ 2 หน้า 154
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ควบคุมไฟป่าและจําทําแนว
ป้องกันไฟป่า

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ควบคุมไฟป่า
และจําทําแนวป้องกันไฟป่า รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.3 ข้อ 11 หน้า 155

วันทีพิมพ์ : 10/9/2560  11:30:27 หน้า : 98/101



งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังนี
1. อุดหนุนคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่า จํานวน 25,000 บาท
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนการทํางานของคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จํานวน 5 หมู่บ้าน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.3 ข้อ 10 หน้า 155
2. อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือสนับสนุนเงินอุดหนุนการทํางานของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม ตามหนังสือทีทําการกํานันตําบลแม่กิ ที พิเศษ/2559 ลง
วันที 10 ตุลาคม 2559 เรือง ขอบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556
 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558 การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 3.3 ข้อ 9 หน้า 155
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 2,307,186 บาท
งบกลาง รวม 2,307,186 บาท
งบกลาง รวม 2,307,186 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 76,488 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 3 หน้า 194

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 1,146,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีอายุ
ตังแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.5 ข้อ 1 หน้า 142

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ รวมทังทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.5 ข้อ 2 หน้า 142

สํารองจ่าย จํานวน 394,698 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจําเป็น หรือบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนหากไม่รีบดําเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 1 หน้า 194
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรายจ่ายตามข้อผู้พันดังนี
1. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลแม่กิ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.2 ข้อ 2 หน้า 141
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแม่กิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแม่กิ ตามโครงการ
สวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ตําบลแม่กิ รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว.2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.2 ข้อ 1 หน้า 141

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) รวมทังทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ที
เกียวข้องและจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว.2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ทีมท
 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที 7 แนวทางการพัฒนาที 7.1 ข้อ 2 หน้า 194
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