
รายละเอียดค าชี้แจงในการตั้งงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
ส านักปลัด 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จ านวน
เงิน 

(บาท) 

รายละเอียดค าชี้แจง 

1. ค่าใช้
สอย 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน  
ๆ 

ค่าใช้จ่าย
เดินทางไป
ราชการ 

 

200,000 – เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ที่
เดินทางไปประชุม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตาม
ระเบียบดังนี้ 
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 

  ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคล 
หรือคณะบุคคล 

 

100,000 – เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลต่าง ๆ  
ค านวณตั้งจ่ายอัตราร้อยละไม่เกินอัตราร้อยละ 1% ของรายได้ 
จริงของปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม 
 เงินที่มีผู้อุทิศให้ เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล คณะบุคคลที่มา 
ตรวจเยี่ยมเทศบาล รวมถึงการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
ที่เทศบาลแต่งตั้งเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของเทศบาล 
 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.4/ว2381 ลงวนัที่ 28 
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

  โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากร   

50,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาล พนักงานงานจ้างเทศบาล ผู้น า คณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย เอกสาร    
ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 



ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
ตามระเบียบ ดังนี้ 
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
     
– แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมเพ่ิมเติม    
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) หน้าที่ 68 ล าดับที่ 1   
   

  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ในการจัดท า
แผนพัฒนา
เทศบาล  

20,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ในการ
 บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
ปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้      – ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2 )       พ.ศ. 2559
     
– หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.2/ว0600 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์การจัดท า
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
– หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 )   
พ.ศ. 2559      
– หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 
0810.3/ว1002      
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
– หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0891.4/ว856 ลงวันที ่12 
มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ      



– แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมเพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2561) หน้าที่ 69 ล าดับที่ 4   
     

  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ในการจัดท า
และขับเคลื่อน
แผนชุมชน 

10,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ในการบรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 – ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2 )       
พ.ศ. 2559     
– หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.2/ว0600 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์การจัดท า
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
– หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 )  
พ.ศ. 2559      
– หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 
0810.3/ว1002      
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
– หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0891.4/ว856 ลงวันที ่12 
มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ      
– แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมเพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2561) หน้าที่ 69 ล าดับที่ 4  

  โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
องค์กรด้วย
กิจกรรม 5 ส 

20,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล 
พนักงานงานจ้างเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 



ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ ตามระเบียบ ดังนี้  
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
– แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมเพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2561) หน้าที่ 70 ล าดับที่ 7   
   

  โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้การ
ด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการฝึกอบรม ค่า
วัสดุและอุปกรณ์ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการ ตามระเบียบ ดังนี้     
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
 
   
– แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมเพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2561)  หน้าที่ 59 ล าดับที่ 8   
   

  โครงการ
การแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาล
ต าบลโพน 
(EMS) 

 
 
 

30,000 
–เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ต าบลโพนในการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ ตามหนังสือสั่ง
การ ดังนี้            
– หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0891.3/ว2826 ลงวนัที่ 17 
กันยายน 2553 เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
– แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมเพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2561)  หน้าที่ 73 ล าดับที่ 6   
     

  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับกิจการ 
อปพร.      

50,000 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้ง/ฝึก
ทบทวน)และฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทา วาตภัย,อุทกภัย,
อัคคีภัย,โคลนถล่ม,ไฟปุาและสาธารณภัยอื่น ๆ ให้มีความรู้ ความ
ช านาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์  รวมถึงการจัดกิจกรรมในวัน อปพร.
ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้    
– พระราชบัญญัติปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2522  



– พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
– ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549    
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553     
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557        
– แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมเพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2561) หน้าที่ 71 ล าดับที่ 1    
    

  โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด      

20,000 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการปูองกันปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการตามระเบียบ ดังนี้ 
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557        
– แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมเพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2561)  หน้าที่ 73 ล าดับที่ 7  
  
 
 

เงิน
อุดหนุน 

 อุดหนุน
โครงการศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น      

30,000 – อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอค าม่วง(อบต.ทุ่งคลอง) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอค าม่วง (อบต.ทุ่งคลอง)     
ตามระเบียบ ดังนี้       
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559     
– แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมเพ่ิมเติมฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2561)  หน้าที่ 77 ล าดับที่ 4   
  
 

 
 
 

 



หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จ านวน
เงิน 

( บาท ) 

รายละเอียดค าชี้แจง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีเบาะนวมขาเหล็ก 
จ านวน 100 ตัวๆ 400 บาท 

( ราคาตลาด) 

40,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเบาะนวมขาเหล็ก 
จ านวน 100 ตัวๆ ละ 400 บาท   
(จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
รวมเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) เทศบาล
ต าบลโพน หน้าที่ 95 ล าดับที่ 16)  
    

 ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

ไมโครโฟนพร้อมล าโพงส าหรับ
ประชุม 1 ชุดๆละ 35,000 บาท 
( ราคาตลาด  ) 

35,000 -จัดซื้อไมโครโฟนพร้อมล าโพงส าหรับประชุม 1 
ชุดๆ ละ 35,000.-บาท     (ราคาตลาด) 
ประกอบด้วย  
2.1 เครือ่งควบคุมการประชุม  1 เครื่อง     
2.2 ไมค์ประชุมส าหรับประธาน  1 ตัว     
2.3 ไมค์ประชุมส าหรับผู้ร่วมประชุม 4 ตัว    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนพร้อมล าโพง
ส าหรับประชุม 1 ชุดๆ ละ 35,000 บาท 
ประกอบด้วย เครื่องควบคุมการประชุม 1 เครื่อง 
ไมค์ประชุมส าหรับประธาน 1 ตัว ไมค์ประชุม
ส าหรับผู้ร่วมประชุม 4 ตัว   
(จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ) 
– แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
รวมเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561)  หน้าที่ 95 
ล าดับที่ 17    
  

 
 

  



รายละเอียดค าชี้แจงในการตั้งงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จ านวน
เงิน 

(บาท) 

รายละเอียดค าชี้แจง 

๑.ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน  ๆ 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ 

 

๒๐,๐๐๐ – เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้ 
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 

  โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 

๒๐,๐๐๐ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันผสม
น้ ายาพ่นหมอกควัน  ค่าปูายโครงการ ค่าปูายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๗๓๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑เรื่อง
ขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการปูองกันโรคท่ีมียุงเป็นพาหะน า
โรค 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  หน้า 
๕๒ ล าดับที่ ๔ 

 
  โครงการ

สุขาภิบาลอาหาร     
๒๐,๐๐๐ -เพ่ือเป็นค่าฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการที่ขายอาหารตาม

ร้านอาหาร แผงลอย ผู้ประกอบการขายอาหารในตลาดสด 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปูายโครงการ ค่าวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนในการอบรม  ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหาร   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น



ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดการมูล
ฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๐๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท๐๘๑๐.๕/ว๖๒๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   หน้า 
๕๓  ล าดับที่ ๖ 

 
  โครงการบริหาร

จัดการขยะมูล
ฝอย     

๑๕๐,๐๐๐ 
-เพ่ือเป็นค่าฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน กิจกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยต่าง ๆ เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปูาย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่ารถ ค่าที่พัก  ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนในการอบรมและในการด าเนินงานต่างๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดการมูล
ฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว ๐๒๖๓ ลงวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๖๒๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔   หน้า ๒๔ ล าดับที่ ๕) 

 
  โครงการท้องถิ่น

อาสาปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรติ 
จิตอาสา สร้างปุา 

๕,๐๐๐ 
-เพ่ือเป็นค่าปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์  ค่าน้ าดื่ม ค่าต้นไม้ 
และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน กิจกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยต่าง ๆ เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าปูายโครงการ ค่าวิทยากร ค่ารถ ค่าท่ีพัก  ค่าของ



รักษ์น้ า สมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนในการอบรมและในการด าเนินงาน
ต่างๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖-เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   หน้า 
๒๔ ล าดับที่ ๓ 
 
 

  โครงการ
อาสาสมัคร
เยาวชนพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ -เพ่ือเป็นค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวิทยากร  ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  หน้า 
๔๘ ล าดับที่ ๕๗ ) 

 
  โครงการปลูก

หญ้าแฝกตาม
แนวพระราชด าริ   

๕,๐๐๐ -เพ่ือเป็นค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวิทยากร  ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  หน้า 
๒๔ ล าดับที่ ๖  

 
   

โครงการจ้างเหมา
เครื่องจักรปรับ

 
๘๐,๐๐๐ 

-เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรปรับพื้นที่สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย    



พ้ืนที่สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดการมูล
ฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ตุลาคม ๒๕๖๐ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   หน้า 
๕๓ ล าดับที่ ๗  

  โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร      

๒๐,๐๐๐ -เพ่ือเป็นค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวิทยากร  ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖-เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๕/๑๑๗๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  หน้า 
๕๔ ล าดับที่ ๘ ) 

 
  โครงการปูองกัน

และแก้ไขปัญหา
โรคขาดสาร
ไอโอดีน      

๒๐,๐๐๐ -เพ่ือเป็นค่าปูายโครงการ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ ค่า
เกลือไอโอดีน อุปกรณ์อ่ืนๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๗๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน 2561 
เรื่องขอความร่วมมือในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 



-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า 
๕๔ ล าดับที่ ๙) 
 

  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริห์ 

๑๐,๐๐๐ -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อต้นไม้ พันธุ์ไม้ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง
การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  หน้า 
๒๕ ล าดับที่ ๗ 
 

เงิน
อุดหนุ

น 

 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูล
ฐานประจ า
หมู่บ้าน  (อสม.) 
เชิงรุก        

๗๕,๐๐๐ -เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารสุข การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข ในเรื่องต่าง ๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หมู่บ้าน / ชุมชนละ 
๗,๕๐๐ บาท จ านวน ๑๐ ชุมชน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท ๐๘๙๑๐.๓/ว๑๐๐๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 
เรื่องขอความร่วมมือในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   หน้า 
๘๐ ล าดับที่ ๘  



 
  เงินอุดหนุน

ส าหรับศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 
(ศสมช.) เพ่ือ
ด าเนินตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริ   

๒๐๐,๐๐๐ -อุดหนุนชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐ ชุมชน   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๓๐๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ  
๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง
แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   หน้า 
๘๐ ล าดับที่ ๙  

 
  เงินสมทบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ 

๑๐๐,๐๐๐ -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาล  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขท่ี
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๑๗ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน๒๕๕๒ 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๕๗  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   หน้า 
๗๙ ล าดับที่ ๗ 

 



2) ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ แยกเป็น 
2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
2.2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   20,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ
น้ ามันผสมน้ ายาพ่นหมอกควัน  ค่าปูายโครงการ ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว732 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 

เรื่องขอเน้นย้ าแนวทางการด าเนินการปูองกันโรคท่ีมียุงเป็นพาหะน าโรค 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 52 ล าดับที่ 4) 

2.3 โครงการสุขาภิบาลอาหาร    20,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการที่ขายอาหารตามร้านอาหาร แผงลอย ผู้ประกอบการขายอาหารในตลาดสด 

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปูายโครงการ ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนในการอบรม  ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อน
ในอาหาร  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560 
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 53 ล าดับที่ 6) 

2.4 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย    150,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่าง ๆ เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  

ค่าปูายโครงการ ค่าวิทยากร ค่ารถ ค่าที่พัก  ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนในการอบรมและในการด าเนินงานต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560 
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่  16 มกราคม 2561 
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 24 ล าดับที่ 5) 

2.5 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างปุา รักษ์น้ า          5,000 บาท 



เพ่ือเป็นค่าปูายโครงการ ปูายประชาสัมพันธ์  ค่าน้ าดื่ม ค่าต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน 
กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่าง ๆ เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปูายโครงการ ค่าวิทยากร ค่ารถ ค่าที่พัก  
ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนในการอบรมและในการด าเนินงานต่างๆ 

 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 24 ล าดับที่ 3) 

 
2.6 โครงการอาสาสมัครเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      20,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆๆ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 48 ล าดับที่ 57 ) 

2.7 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ  5,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆๆ 

ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 24 ล าดับที่ 6 ) 

2.8 โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับพื้นที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย    80,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรปรับพื้นท่ีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย   ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ 

ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560 
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 

 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 53 ล าดับที่ 7 ) 

2.9 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร     20,000 บาท 



เพ่ือเป็นค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆๆ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 54 ล าดับที่ 8 ) 

2.10 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน     20,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าปูายโครงการ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ 

ค่าเกลือไอโอดีน อุปกรณ์อ่ืนๆๆ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1758 ลงวันที่  มิถุนายน 2561 เรื่องขอ

ความร่วมมือในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 54 ล าดับที่ 9 ) 

2.11 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริห์     10,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อต้นไม้ พันธุ์ไม้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง

การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 25 ล าดับที่ 7 ) 

เงินอุดหนุน 

1.อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก       75,000 บาท 



เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในเรื่องต่าง ๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หมู่บ้าน / ชุมชนละ 7,500.- บาท จ านวน 10 ชุมชน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 17 
  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 08910.3/ว1001 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 เรื่อง

ขอความร่วมมือในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 80 ล าดับที่ 8 ) 

2.เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ  200,000 บาท 
อุดหนุนชุมชนละ 20,000 บาท จ านวน 10 ชุมชน  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ  2561 

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง
แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 80 ล าดับที่ 9 ) 
 

3. อุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์   2,500  บาท 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4 .พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
5.พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการ

ด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 81 ล าดับที่ 10 ) 

 
4.อุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  25,000 บาท 
ตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 



2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
5.พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการ

ด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 
8.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 82 ล าดับที่ 11 ) 
******************************************************************************************************** 

 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน  100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 
2.   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
3.   ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557  
4.   ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดค าชี้แจงในการตั้งงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จ านวน
เงิน 

( บาท ) 

รายละเอียดค าชี้แจง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 

มอเตอร์สูบน้ าไฟฟูาขนาด  
5.5 แรงม้า  จ านวน  2  เครื่อง 

( ราคาตลาด) 

40,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ าไฟฟูา
ขนาด 5.5 แรงม้า  จ านวน  2  เครื่องๆ ละ  
20,000   บาท   โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
-เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ใช้มอเตอร์
ไฟฟูา สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า2,000 ลิตร/นาที 
-สูบน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า   20  เมตร 
-อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของ
มอเตอร์ไฟฟูาต้องมีครบชุดพร้อมใช้งาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี  
( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
( พ.ศ.  2561 ) หน้า    91   ล าดับ  8 
 

 ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 

มอเตอร์สูบน้ าไฟฟูาขนาด 
3 แรงม้า  จ านวน  2  เครื่อง 

( ราคาตลาด  ) 

30,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ าไฟฟูา
ขนาด 3 แรงม้า   จ านวน  2  เครื่องๆละ 
15,000 บาทโดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
-เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ใช้มอเตอร์
ไฟฟูา สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,500ลิตร/นาที 
-สูบน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า  14.50  เมตร 
-อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของ
มอเตอร์ไฟฟูาต้องมีครบชุดพร้อมใช้งาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี  
( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
( พ.ศ.  2561 ) หน้า    91   ล าดับ  8 
 

 ครุภัณฑ์ 
งานบ้าน 
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
( ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
 

19,000 
 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง   จ านวน  2  เครื่องๆละ 
9,500บาท    โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
-เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
-เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า 
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี 



-พร้อมใบมีด  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี  
( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
( พ.ศ.  2561 ) หน้า   96   ล าดับที่  20 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

โต๊ะเหล็กส าหรับนั่งท างาน 
จ านวน  4  ตัว 
( ราคาตลาด ) 

20,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กส าหรับ 
นั่งท างาน   จ านวน 4  ตัวๆละ 5,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
-โต๊ะเหล็ก  ขนาด  4  ฟุต 
-มีกระจกใส  หนา  4   มม.รองพ้ืนโต๊ะ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี  
( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
( พ.ศ.  2561 ) หน้า   96   ล าดับที่  18 
 

 ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เก้าอ้ีเหล็กส าหรับนั่งท างาน 
จ านวน  4   ตัว 
( ราคาตลาด ) 

7,200 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเหล็กส าหรับ 
นั่งท างาน จ านวน  4  ตัวๆละ 1,800บาท
คุณลักษณะ  ดังนี้ 
-เก้าอ้ีเบาะนวมมีพนักพิงหลัง สามารถปรับ
ระดับสูง–ต่ า ได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี  
( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
( พ.ศ.  2561 ) หน้า   96   ล าดับที่  19 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายละเอียดค าชี้แจงในการตั้งงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จ านวน

เงิน 
( บาท ) 

รายละเอียดค าชี้แจง 

ค่าท่ีดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง 

สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสร็มเหล็ก  ถนนนาคหกแขน 
ช่วงที่ 2 

490,000 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสร็มเหล็ก  
ถนนนาคหกแขน   ช่วงที่ 2  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
- ก่อสร้างรางระบายน้ า  พร้อมฝาเปิด  
คสล.  ขนาดกว้าง  0.50  ม.  สูงเฉลี่ย  
0.50  ม. ยาว  125.00  ม.   
-ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสร็มเหล็ก 
กว้างเฉลี่ย  0.30  ม. หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 
ระยะทาง  125.00  ม.  หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  37.50  ตารางเมตร  
-ตามแบบ  ทต.โพน  ที่  16  /  2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล  4  ปี  
( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
( พ.ศ.  2561 ) หน้า  15   ล าดับที่   26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดค าชี้แจงในการตั้งงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 

( บาท ) 
รายละเอียดค าชี้แจง 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร 

50,000 – เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรมสัมมนา ดูงาน 
หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้ 
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค าชี้แจงในการตั้งงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
งานบริหารงานคลัง 

 
หมวด ประเภท ชื่อโครงการ จ านวนเงิน 

( บาท ) 
รายละเอียดค าชี้แจง 

ค่าใช้
สอย 

รายจ่ายที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร 

30,000 – เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรมสัมมนา ดูงาน 
หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้ 
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป กองการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562  
   เทศบาลต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์      

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,650,404 .- บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น          

แผนงานการศึกษา          
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม  3,324,494  บาท  
งบบุคลากร       รวม  1,504,720  บาท  
 หมวดเงินเดือน        รวม   1,504,720  บาท  

      1)  เงินเดือนฝุายประจ า       จ านวน  1,254,720  บาท  
1.1เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จ านวน  1,194,720  บาท  

สามัญสังกัดกองการศึกษา          
     2)  เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน  60,000    

เพ่ือจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษาและ         
หัวหน้าฝุายตามสิทธิ          
    หมวดค่าจ้าง      รวม  250,000  บาท  
      1)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  แยกเป็น   จ านวน  250,000  บาท  

1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป        
สังกัดกองการศึกษางบด าเนินงาน      รวม  1,032,774  บาท  
หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ       รวม  1,030,774  บาท  
ค่าใช้สอย        รวม  491,500  บาท  

1)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด รวม  131,500  บาท  
อ่ืนๆ แยกเป็น             

1.1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรจ านวน  100,000 บาท  
1.2)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ านวน 25,000              บาท  

ด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ          
 1.3) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจ านวน  3,500  บาท  

   1.4) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จ านวน  3,000  บาท  
2)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม จ านวน  15,000  บาท  

ทรัพย์สิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ โต๊ะท างาน  ตู้เก็บเอกสาร เก้าอ้ี
ท างาน ฯลฯ          

3)  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จ านวน  340,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานและถ่ายเอกสาร เย็บปกเข้าเล่ม ฯ      

4) ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     
 จ านวน  5,000  บาท  

 ค่าวัสดุ     รวม  539,274  บาท  
      1)  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุส านักงาน     จ านวน   30,000   บาท  
      2)  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน  15,000  บาท  



      3)  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  10,000  บาท  
      4)  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน  7,200  บาท  
      5) ค่าอาหารเสริม(นม)ให้เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน ชั้น  จ านวน  344,916  บาท  
ประถมศึกษา ป.1 - 6 รร.ชุมชนโพนพิทยาคม (180 X 7.37 X 260)       
   
      6) ค่าอาหารเสริม(นม)ให้เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน  132,158  บาท  
เล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน  (65 X 7.37 X 260)          
          
หมวดค่าสาธารณูปโภค      รวม  2,000  บาท  
 1)  ค่าไปรษณีย์โทรเลข     จ านวน  2,000  บาท  

งบลงทุน     รวม  37,000  บาท  
หมวดค่าครุภัณฑ์       รวม  37,000  บาท  
  1)คอมพิเตอร์ PC ตั้งโต๊ะ ศพด. จ านวน 1 เครื่อง   จ านวน  20,000  บาท  
Pentiume Duo Core , HDD 500 GB , RAM 2 GB เมาส์ , คีย์บอร์ด , Cas Atx , โต๊พร้อมเก้าอ้ี,พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  
2)เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  ศพด. จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน  10,000  บาท  
3) จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจกจ านวน  7,000  บาท  
และเก้าอ้ีเบาะนวม          
งบเงินอุดหนุน       รวม  750,000  บาท  
      หมวดเงินอุดหนุน      รวม  75,000  บาท  
    1)  อุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก/เด็ก  จ านวน  720,000  บาท  
อนุบาล/นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 - 6 รร.ชุมชนโพนพิทยาคม          
2) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลโพน แยกเป็น  จ านวน  30,000  บาท  
  2.1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน   จ านวน  30,000  บาท  
งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา    รวม  2,325,910  บาท  
งบบุคลากร       รวม  1,779,120  บาท  
        หมวดเงินเดือน      รวม  1,779,120  บาท  
 1)  เงินเดือนฝุายประจ า     จ านวน 883,920 บาท  
1.1  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนครู ค.ศ. 1 จ านวน  3 อัตรา  จ านวน  862,920  บาท  
1.2 ค่าวิทยะฐานะครูช านาญการ(ศศ.2)   จ านวน  21,000  บาท  
        หมวดค่าจ้าง      รวม  895,200  บาท  
 1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  แยกเป็น   จ านวน  895,200  บาท  
1.1  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่ตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  4  อัตรา จ านวน  895,200  บาท    
ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  แยกเป็น     
 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  แยกเป็น      
  546,790  บาท  
        1.1 เพ่ือจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก/อนุบาล  จ านวน  318,500  บาท  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพน(65x20x245)          



 1.2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา  จ านวน  50,000  บาท  
และกิจกรรมการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กเล็กฯตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ศพด.๒๕๖๒  

1.3 เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพนจ านวน 107,100 บาท  
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แยกเป็นจ านวน  71,190  บาท  

 1.4.1 ค่าหนังสือเรียน      จ านวน  12,600  บาท  
 1.4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน      จ านวน  12,600  บาท  
 1.4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน     จ านวน  18,900  บาท  
 1.4.4 ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน     จ านวน  27,090  บาท  
          
 
 


