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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลยุหวา 
อําเภอ สันปาตอง   จังหวัดเชียงใหม 

         
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 78,296,571 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปน           
       

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป        รวม 12,463,220 บาท 
     งบบุคลากร        รวม 8,734,320 บาท   
          เงินเดือน (ฝายการเมือง)      รวม 2,848,320 บาท   
          เงินเดือนนายก/รองนายก      จํานวน 725,760 บาท 

- เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหารทองถ่ิน ดังนี้ 
1. นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800.- บาท โดยตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เปนเงิน 
345,600.- บาท 
2. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  15,840.- บาท จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน 380,160.- บาท   
โดยตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่น     
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 ลงวันที ่26 มิถุนายน 2557 

 
     เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก   จํานวน 180,000 บาท 

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกฯ/รองนายกฯ ดังนี้ 
1. นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เปนเงิน 
72,000.- บาท 
2. รองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,500.- บาท จํานวน 2 อัตราโดยคํานวณตั้งจายไว    
ไมเกิน 12 เดือน เปนเงิน 108,000.- บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่น    

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจาย คาเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 ลงวันที ่26 มิถุนายน 2557  
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 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จํานวน 180,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษผูบริหารทองถิ่น  ดังนี้ 
1. นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000.- บาท โดยตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เปนเงิน 
72,000.- บาท 

      2. รองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,500.- บาท จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว
  ไมเกิน 12 เดือน เปนเงิน 108,000.- บาท 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ.  2557  ลงวันที ่26  มิถุนายน 2557   
         

 เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน 207,360 บาท 

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้ 
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,080.- บาท โดยคํานวณตั้งจายไว ไมเกิน 12
เดือน เปนเงิน 120,960.- บาท 
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,200.- บาท โดยคํานวณตั้งจายไว ไมเกิน 12
เดือน เปนเงิน 86,400.- บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 ลงวันที ่26 มิถุนายน 2557    
         

 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน 1,555,200 บาท 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 

      1.ประธานสภาเทศบาลตําบลยุหวา ในอัตราเดือนละ 15,840.- บาท โดยคํานวณตั้งจายไว
  ไมเกิน 12 เดือน เปนเงิน 190,080.- บาท 
      2.รองประธานสภาเทศบาลตําบลยุหวา ในอัตราเดือนละ 12,960.- บาท โดยคํานวณตั้งจายไว
  ไมเกิน 12 เดือน เปนเงิน 155,520.- บาท 
      3. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยุหวา ในอัตราเดือนละ 10,080.- บาท จํานวน 10 อัตรา         
  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เปนเงิน 1,209,600.- บาท  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 ลงวันที ่26 มิถุนายน 2557  
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          เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม 5,886,000 บาท
 เงินเดือนพนักงาน      จํานวน 3,633,900 บาท 

- เพื่ อจ าย เป น เงิน เดื อนพรอม เงินปรับปรุ ง เงิน เดื อน ให แกพนั กงาน เทศบาล  สั งกั ด              
สํานักปลัด จํานวน 10  อัตรา ดังนี้ 

     (1) นักบริหารงานทองถ่ิน (ปลัดเทศบาล) 
    (2) นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล) 
      (3) นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
     (4) นิติกร 
      (5) นักวิชาการเกษตร 
      (6) นักพัฒนาชุมชน 
      (7)  นักทรัพยากรบุคคล 
      (8) นักจัดการงานทั่วไป 
      (9) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      (10) เจาพนักงานธุรการ 

และการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
 

เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน     จํานวน 145,800 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เชน คาตอบแทนรายเดือน , เงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ก.),
เงินเพิ่มสําหรับการสูรบ (พสร.) ฯลฯ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

      (1) นักบริหารงานทองถ่ิน (ปลัดเทศบาล) 
      (2) นิติกร 

(3) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

 
          เงินประจําตําแหนง      จํานวน 126,000 บาท 

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้  
      (1) นักบริหารงานทองถ่ิน (ปลัดเทศบาล)  
      (2) นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล) 
      - ซึ่งไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนงโดยคํานวณตั้งจายไว
  ไมเกิน 12 เดือน  
 

คาจางลูกจางประจํา      จํานวน 205,380 บาท
  - เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 

- นั กการและการปรับ เพิ่ มตํ าแหน งตามกรอบอัตรากําลั งใหม  โดยคํานวณ ตั้ งจ ายไว               
ไมเกิน 12 เดือน  
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คาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน 1,635,005 บาท
  - เพื่อจายเปนคาจางใหแก พนกังานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 13 อัตรา  

ดังนี้ 
      (1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
      (2) ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา 
      (3) คนสวน จํานวน 2 อัตรา 
      (4) พนักงานขับรถยนต  จํานวน  2  อัตรา 
     (5) คนงานทั่วไป  จํานวน 7 อัตรา 

และการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง     จํานวน 139,915 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว,เงินปรับเพิ่ม

 ตามคุณวุฒิ ฯลฯ จํานวน  10 อัตรา ดังนี้ 
      (1) ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา 
      (2) พนักงานขับรถยนต  จํานวน  2  อัตรา 
      (3) คนงานทั่วไป  จํานวน 7 อัตรา 

และการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
            
     งบดําเนินงาน       รวม 3,497,600 บาท     
          คาตอบแทน       รวม 649,600 บาท
 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น     จํานวน 420,000 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแก อปท.ตามที่ไดรับมอบหมาย และ
ระเบียบหนังสือสั่งการกําหนด คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล 
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่นใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนเจาพนักงานผูดําเนินการการเลือกตั้ง และคาตอบแทนคณะอนุกรรมการชวยเหลือ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการ
ซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณการใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งทองถิ่น 

 
คาเบี้ยประชุม       จํานวน 5,000  บาท    

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแตงตั้งขึ้น เชน คณะกรรมการ
แปรญัตติเทศบัญญัติ และคณะกรรมการอ่ืนที่สรางประโยชนใหแกเทศบาล ฯลฯ ตามกฎหมาย
และตามที่หนังสือสั่งการกําหนด 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยาง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 ลงวันที ่26  มิถุนายน  2557 

 
          คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
        

 คาเชาบาน       จํานวน 168,000 บาท 
   - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อบาน ของพนักงานเทศบาลตําบลยุหวา จํานวน 4 อัตรา
   ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
   (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
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 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน 46,600  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น และพนักงานเทศบาลของ
สํานักงานปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได จํานวน  6  อัตรา 

     ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559  

 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน    
     

          คาใชสอย       รวม 2,113,000 บาท
 รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบริการ        
 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ     จํานวน 653,000 บาท 

1. คาธรรมเนียมที่ดิน คาธรรมเนียมรังวัดและสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ จํานวน 20,000.- บาท      
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมที่ดิน คาธรรมเนียมรังวัดและสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะ หรือ
คาธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้     

      2. คารับวารสาร จํานวน 10,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสารดานวิชาการที่ เกี่ยวของกับงานของเทศบาลตําบลยุหวา
หนังสือพิมพ วารสารและจัดซื้อหนังสือระเบียบกฎหมายตาง ๆ       

      3. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 120,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ ทําสื่อสิ่งพิมพ จัดทําคูมือประชาชน การ
บันทึกภาพยนตร วีดีโอ วีดีทัศน คาลางอัดขยายรูป การจางโฆษณา ประชาสัมพันธ และ
เผยแพร กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน
หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ   

      4. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000.- บาท 
     - เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยุหวา       
      5. คาถายเอกสาร / คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 5,000.- บาท 

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลยุหวา       

      6. คาจางเหมาบริการ รวม 452,000.-  บาท 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยจัดเก็บ/รวบรวมขอมูลพื้นฐานงานที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาชุมชน การวิเคราะหนโยบายและแผนงานนิติกร , งานการเกษตร , งานบุคลากร , งาน
บริหารงานทั่วไป ,กิจการสภาฯ จางประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมเทศบาล และจายเปนคาดูแล
ระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎร และคาจางเหมาอื่น ๆ      
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาดูแลรักษา
ตนไม สวนหยอมหรือที่สาธารณะ คาจางเหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถ
เบิกจายได ในประเภทรายจายนี้      
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- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน และการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อชวยเหลือเบื้องตนแกผูประสบภัย ผู
เจ็บปวยฉุกเฉินในชุมชน 
7. คาประกันภัยรถยนต/รถจักรยานยนต สวนกลาง จํานวน 10,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาประกันภัยรถยนต / รถจักรยานยนต สวนกลางของเทศบาลตําบลยุหวา 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ     
คา ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563  
เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561           
  

          รายจายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ    จํานวน 110,000 บาท 
1. คารับรอง รวม  30,000.- บาท 
- เพื่อจายรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และคาเลี้ยงรับรองในการประชุมตาง ๆ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
ของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่ เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง คาบริการ ซึ่ง
จําเปนตองจาย ที่เก่ียวเนื่องกับการรับรอง  
- เพื่ อจ าย เป นค า เลี้ ย งรับ รองในการประชุ มสภาท องถิ่ น  ห รือ  คณ ะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น 
2. คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีงานวันสําคัญและการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ รวม 80,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีวันสําคัญ และการ จัดงานตาง ๆ เชน วันเฉลิม    
พระชนมพรรษา วันปยมหาราช ฯลฯ โดยจายเปนคาจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ คาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อผาแพรผาริ้ว ธงชาติ ปายสัญลักษณ ดอกไมธูปเทียน คาพานพุมถวาย
สักการะ พวงมาลา คาดอกไม กระเชาดอกไม คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวงดุริยางค คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่นท่ีจําเปน ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครอง
 สวนทองถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 1378 ลงวันที ่8 พฤษภาคม 2563  
เรื่องซักซอมแนวทางการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เพิ่มเติม 

  
          รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  
 คาใชจายโครงการจัดการเลือกตั้ง     จํานวน 700,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งกําหนด 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหม) ฯลฯ ไดแก คาประชาสัมพันธ คาปาย คาถายเอกสาร คาแบบพิมพ หนังสือคูมือ  
คาฝกอบรม คาจัดกิจกรรมรณรงคการเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที ่22 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เพื่อเปนคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการ
ซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที ่20 มีนาคม 2563  
เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณการใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 125  
ลําดับที่ 22 
 

          คาใชจายตามโครงการอบรมหลักสูตรนิติกร    จํานวน 40,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรนิติกร,หลักสูตรการพัฒนา       
นักกฎหมายทองถิ่น เพื่อใหมีความรู วิสัยทัศน และทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ตามกรอบตําแหนงนิติกร ไดอยางถูกตอง มีความรู ความชํานาญ มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชา
พื้นฐาน เขาใจในเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม ยึดมั่นในอุดมการณ สามารถที่จะวินิจฉัยและ
ตัดสินปญหาตางๆ ไดอยางถูกตองในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 125  
ลําดับที่ 25 
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          คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร      จํานวน 80,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร ทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง สมาชิก อปพร. รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ  
ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาลโดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 

 
          คาลงทะเบียนตาง ๆ      จํานวน 80,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนาตาง ๆ ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ  
พนักงานเทศบาล , ลูกจางประจํา ,พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาล 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557       
     

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย     จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย ไดแก คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนแบบพิมพ คาปาย คาจางเหมาจัดสถานที่ คาเครื่อง
เสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกฬีาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที ่5 กุมภาพันธ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่  7 มกราคม 2559

 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 122 

 ลําดับที่ 3  
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          โครงการจัดงานวันเทศบาล     จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันเทศบาล ไดแก คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม    
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาจางเหมาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที ่5 กมุภาพันธ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่  7 มกราคม 2559 

 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 123  

ลําดับที่ 10           
 

          โครงการยกยองและเผยแพรเกียรติคุณ "พอตัวอยาง"   จํานวน 15,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการยกยองและเผยแพรเกียรติคุณ "พอตัวอยาง" ประจําป     
พ.ศ.2563 โดยจายเปนคาโลหรือคากรอบใบประกาศเกียรติคุณ คาจัดและตกแตงสถานที่ คาปาย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่นท่ีจําเปน ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563      
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่  7 มกราคม 2559 

 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 125 ลําดับที่ 23
            
           โครงการยกยองและเผยแพรเกียรติคุณ "แมดีเดน"   จํานวน 15,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการยกยองและเผยแพรเกียรติคุณ "แมดีเดน" ประจําป พ.ศ. 2564  
โดยจายเปนคาโลหรือคากรอบใบประกาศเกียรติคุณ คาจัดและตกแตงสถานที่ คาปาย คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นท่ีจําเปน ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่  7 มกราคม 2559 
 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 125
  ลําดับที่ 24         
   
          โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ 

สมานฉันทของคนในชาติ      จํานวน 50,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันท
ของคนในชาติ  ไดแก  คาจัดสถานที่ คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณ
แบบพิมพ  คากระดาษ และเครื่องเขียน  คาเชาเครื่องเสียง  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาปาย   
คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่  7 มกราคม 2559 

 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 122 
  ลําดับที่ 2  
      
 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาองคความรูใหกับบุคคลกร 
          ของเทศบาลตําบลยุหวา      จํานวน 150,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากรของเทศบาล
ตําบลยุหวา ไดแก คาตอบแทน คารับรองคาสมนาคุณวิทยากร แบบพิมพ คาพิมพเอกสาร      
คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คา
ของขวัญของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 122 
  ลําดับที่ 5         
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 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพใหแก  
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  
 และพนักงานจาง       จํานวน 200,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ใหแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง ไดแก คาตอบแทนคารับรอง  คาสมนาคุณวิทยากร แบบพิมพ  คาพิมพเอกสารคา
วัสดุ อุปกรณ  คาปาย คาพาหนะคาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คา
ของขวัญ ของที่ระลึก คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิน่ พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่  7 มกราคม 2559 

 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 122 

 ลําดับที่ 4 
 
          คาวัสดุ        รวม 425,000 บาท
 วัสดุสํานักงาน       จํานวน 100,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง เครื่องเขียน แบบพิมพ 
น้ําดื่ม สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ โตะ ตู เกาอี้ หรือวัสดุโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ    
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

      
 วัสดุงานบานงานครัว      จํานวน 40,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ที่ตักขยะ ผาปูโตะ ถวยชาม
ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ําฯลฯ สําหรับใชทําความสะอาดอาคารสํานักงานและอาคาร
สถานที่อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล      
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ    
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น      จํานวน 240,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลน้ํามันหลอลื่นฯลฯ
เปนตน สําหรับรถสวนกลาง และรถจัดเก็บขยะของเทศบาลตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ    
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
         

วัสดุการเกษตร       จํานวน 40,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ตนไม พันธไมดอก ไมประดับ ปุย สารเคม ีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกตาง ๆ วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือพลาสติก สารเคมี ปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช ฯลฯ ใชสําหรับเทศบาลและสถานที่อื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ    
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร      จํานวน 5,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ผาเขียนปาย ฟลมถายรูป ลาง อัดขยายรูป แผน
ซีดี วีดีโอ แผนพับ ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 

 
          คาสาธารณูปโภค      รวม 310,000 บาท
 คาไฟฟา        จํานวน 200,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาลฯ  และอาคารสิ่งปลูกสรางอื่น ที่อยู
 ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลยุหวา 

      - เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับระบบกระจายเสียงไรสายเครือขายดิจิตอลแบบระยะไกลอัตโนมัต ิ
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ    
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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คาบริการโทรศัพท      จํานวน 48,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่และหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่ เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาคูสาย ฯลฯ สําหรับใชในกิจการของเทศบาล 
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 และหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาคูสาย ฯลฯ สําหรับใชในกิจการของโรงเรียนสันปาตองเทศบาล
ตําบลยุหวา 1  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เรื่องการ
ติดตั้งและการเบิกคาใชบริการเครื่องมือสื่อสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
         

คาบริการไปรษณีย      จํานวน 20,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณียยากร คาลงทะเบียน คาธนาณัติ และคาบริการ ทีเ่กี่ยวของ  
ในกิจการของเทศบาล  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 

 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จํานวน 42,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ หรือโทรสาร คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุ
สื่อสาร และคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตโดยจายเปนคาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต  
คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซด  ที่เก่ียวของในกิจการของเทศบาล 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562         
   

     งบลงทุน        รวม 174,300 บาท 
          คาครุภัณฑ       รวม 174,300 บาท
 ครุภัณฑสํานักงาน         
 เกาอ้ีสํานักงาน       จํานวน 5,800  บาท 

- เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,900 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้ 

      1.ขนาดกวางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร   
      2. สูงจากพื้นถึงพนักพิง สูงไมนอยกวา  100  เซนติเมตร   
      3. เบาะหุมหนังฉีดข้ึนรูปทั้งตัว  
      4. มีพนักพิงและท่ีพักแขน 
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      5. มีโชคปรับระดับความสูงต่ําของเกาอ้ีได   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  

     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ ยนแปลง ฉบับที่  1 

 ประจําป พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 22 ลําดับที่ 4 
 

เครื่องทําลายเอกสาร      จํานวน 31,000  บาท 
- เพื่อจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 20 แผน ตอครั้ง มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้

      1. ขนาดที่กําหนดเปนแบบทําลายขั้นต่ําตอครั้ง 
      2. ขนาดกระดาษหลังทําลายกวางไมเกินกวา 4 มิลลิเมตร 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 22 ลําดับที่ 5    
        

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ      จํานวน 8,500  บาท 
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 

      1. รองรับลายนิ้วมือไดไมนอยกวา 3,000 ลายนิ้วมือ 
      2. สามารถบันทึกขอมูลไดไมนอยกวา100,000 รายการ 
      3. หนาจอ LCD 
      4. สามารถเชื่อมตอไดหลายรูปแบบ 
      5. มาพรอมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน 
      6. ราคาไมรวมคาติดตั้ง 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป
  พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 22 ลําดับที่ 6    
        

ตูเหล็ก ชนิด 2 บาน      จํานวน 5,500  บาท 
- เพื่อจัดซื้อ ตูเหล็ก ชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

      1. มีมือจับชนิดบิด 
      2. มีแผนชั้นปรับระดับไดไมนอยกวา  3  ชั้น 
      3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 22 ลําดับที่ 7    
   

ครุภัณฑการเกษตร         
 เครื่องเปาใบไม ดูดใบไม      จํานวน 12,000  บาท 

- เพื่อจัดซื้อ เครื่องเปาใบไม ดูดใบไม  จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      1. เปนเครื่องเปาลมสะพายหลัง       
      2. ขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา  
      3. ความเร็วรอบไมนอยกวา  6,500  รอบ  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  

      - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 23 ลําดับที่ 9    
        
 ครภุัณฑงานบานงานครัว         
 เครื่องตัดหญา       จํานวน 19,000  บาท 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็งและขอออน ราคาเครื่องละ 9,500 บาท จํานวน 2  เค รื่ อ ง  
 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

      1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
      2. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 
      3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซ ี
      4. พรอมใบมีด 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 23 ลําดับที่ 10    
        
 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง         
 สายสงน้ําดับเพลิง      จํานวน 17,000  บาท 

- เพื่อจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      1. เปนสายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห สีแดง 3 ชั้น 
          - ตัวสายดับเพลิงถักดวยเสนใย Polyester 100% 
          - วัสดุดานในทําดวยยาง Synthetic Rubber ชนิด PVC Nitrile อัดแนนดวยยาง  
  (Vulcanized Rubber) 
          - วัสดุดานนอกทําดวยยางสังเคราะห 
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      2. ทนตอการขัดถู และการกัดกรอนสึกหรอ 
      3. ทนตอน้ํามัน และสารเคม ี
      4. ทนอุณหภูมิ –40C ถึง 100C 
      5. ทนตอแสงแดด และโอโซน 
      6. ยืดตัวต่ํา และม ีFriction Loss ต่ํา 
      7. มีคุณสมบัติพิเศษ ไมอมน้ํา ซึ่งสามารถเก็บไดทันทีหลังจากใชงานโดยไมตองตากแดด 
      8. มีสันนูนตลอดทั้งเสน เพื่อปองกันการลากถ ู
     9. ขณะใชงานไมมีรอยพับและมีน้ําหนักเบา 
      10. ไดรับรองมาตรฐาน prEN 1924 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  

      - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 23 ลําดับที่ 11    
     

ครุภัณฑคอมพิวเตอร         
 เครื่องคอมพิวเตอร All in one     จํานวน 34,000  บาท 

- เพื่ อจัดซื้ อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สํ าหรับงานสํานักงาน ราคา 17,000 บาท 
 จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย  

      2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
  เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB  

3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 5 เกณฑราคา
กลางและคุณ ลักษณ ะพื้ นฐานการจัดหาอุปกรณ และระบบคอมพิ วเตอร  ฉบับ เดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563 

      4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 
  Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
      5. มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 
  1 หนวย 

6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

      7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
      8. มีแปนพิมพและเมาส 
      9. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
      10. สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 23 ลําดับที่ 12  
 
 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค      จํานวน 22,000  บาท 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี
คุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

            1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม 
     นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย 
     ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ  

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม       
นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน อยกวา 1.8 GHz และม ี 
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  

      2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
     3. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ  
  ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  

4. มีจอภาพที่ รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว  

      5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
      6. มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

      8. สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 23 ลําดับที่ 13     
 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  1  ชุด  จํานวน 17,000  บาท 
- เพื่ อจัดซื้อ  เครื่องคอมพิวเตอร   สําหรับสํานักงาน   จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
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      2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
  เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
      3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
      4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 
  Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
      5. ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

      7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
      8. มีแปนพิมพและเมาส 
      9. มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 23 ลําดับที่ 14    
        

เครื่องสํารองไฟฟา      จํานวน 2,500  บาท 
- เพื่อจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟา ราคา 2,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

      1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  
      2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 23 ลําดับที่ 15 
 
     งบรายจายอ่ืน       รวม 30,000  บาท    
          รายจายอ่ืน       รวม 30,000  บาท
 รายจายอื่น          
 คาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางฯ    จํานวน 30,000  บาท
  - เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางเพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจและประเมินความ 

พึงพอใจของผูรับบริการ ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อใชประกอบในการพิจารณาจาย
คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ แกพนักงานเทศบาลและลูกจางเปนกรณี
พิเศษ ตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดขอแนะนํา และแนวทางปฏิบัติไว     
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     งบเงินอุดหนุน       รวม 27,000  บาท
 เงินอุดหนุน       รวม 27,000  บาท
 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น       
 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น     จํานวน 27,000  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน องคการบริหารสวนตําบลแมกา ตามโครงการบริหารจัดการ         
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ            
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ ว 2145 ลงวันที่  11 
ตุลาคม 2560 เรื่องประกาศกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑวิธีการ
ปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชรถเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 

 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0810.6/ ว 3526  ลงวันที ่13 มิถุนายน 2562  
เรื่อ งกํ าหนดหลักเกณฑการช วยเหลือด านการส งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตตาม 
ขอ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2560 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 124 
  ลําดับที่ 20         
  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ      รวม 13,000  บาท 
     งบดําเนินงาน       รวม 13,000  บาท 
          คาใชสอย       รวม 13,000  บาท 
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น     จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยจายเปนคาจัดประชุม
คณะกรรมการประชาคมตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลยุหวา ไดแก  คากระดาษ แบบพิมพ  คาจางเหมาบริการเย็บเลม คาถาย
เอกสาร คาอาหารกลางวัน และอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน  
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- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 และ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม
2562  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 123 ลําดับที่ 8   
          

โครงการประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและ 
แผนพัฒนาหมูบาน      จํานวน 3,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนพัฒนา
หมูบาน โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คากระดาษ แบบพิมพ คาจางเหมาบริการ
เย็บเลม คาถายเอกสาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที ่มท 0810.3/ว 1921 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2562  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 123 ลําดับที่ 7  
          
งานบริหารงานคลัง       รวม 3,380,040 บาท 
     งบบุคลากร        รวม 2,695,890 บาท    
          เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม 2,695,890 บาท
 เงินเดือนพนักงาน      จํานวน 2,374,140 บาท 

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 8 อัตรา ดังนี้ 

      (1) นักบริหารงานการคลัง  (ผูอํานวยการกองคลัง)  จํานวน 1 อัตรา 
      (2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา 
      (3) นักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา 
      (4) นักวิชาการพัสดุ           จํานวน  1  อัตรา 
      (5) เจาพนักงานพัสด ุ        จํานวน  1  อัตรา 
      (6) เจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  2  อัตรา 
      (7) เจาพนักงานธุรการ     จํานวน  1  อัตรา 

และการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม  
            
 เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน     จํานวน 330  บาท
  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เชน คาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ จํานวน 1  อัตรา ดังนี้ 

(1) เจาพนักงานการเงินและบัญชีและการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหมโดยคํานวณ
ตั้งจาย ไวไมเกิน 12 เดือน 
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 เงินประจําตําแหนง      จํานวน 42,000  บาท
  - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้  

(1) นักบริหารงานการคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ซึ่งไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

          
 คาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน 251,520 บาท
  - เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 
      (1) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   จํานวน  1  อัตรา 
      (2) คนงานทั่วไป   จํานวน  1  อัตรา 

และการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
      
 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง     จํานวน 27,900  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 

      (1) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   จํานวน  1  อัตรา 
      (2) คนงานทั่วไป   จํานวน  1  อัตรา 

และการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม  
 
     งบดําเนินงาน       รวม 609,200 บาท      
          คาตอบแทน       รวม 14,200  บาท
 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานท่ีไมอาจทําในเวลาราชการได ซึ่งมีสิทธิเบิกได 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     
        

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน 4,200  บาท
  - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น และพนักงานเทศบาลของกองคลัง 
  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
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คาใชสอย       รวม 395,000 บาท
รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบริการ         
รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบริการ     จํานวน 20,000  บาท

1. คาจางเหมาบริการ 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยจัดเก็บ/รวบรวมขอมูลงาน ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ
รายได , งานการเงินและบัญชี , งานพัสดุ , งานเก็บคาธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล และคาจางเหมา บริการตาง ๆ     
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง อยางใดซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาบริการกําจัด
ปลวก คาจางเหมาอื่น ๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ท่ีสามารถเบิกจายได ในประเภทรายจายนี ้   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563  
เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ    
คาใชจายในเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร      จํานวน 30,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง รวมทั้ง 
ผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหไปปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนของเทศบาลตําบล โดยจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

      ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 
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คาลงทะเบียนตางๆ      จํานวน 40,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนการอบรม ประชุมสัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม 

 คาธรรมเนียมในการฝกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557       
      

 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  จํานวน 40,000  บาท 
- เพื่อปรับปรุงขอมูล แผนที่และทะเบียนทรัพยสิน เพื่อความถูกตองเปนปจจุบันของขอมูล และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดโดยจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาปรับปรุง
ขอมูลฯ คาตรวจเช็คคอมพิวเตอร คาบริการดานการใหความชวยเหลือที่ปรึกษาดานโปรแกรม
แผนที่ภาษ ีและคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  

      - เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 

      - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท0808.3/ว0107 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 124 
  ลําดับที่ 17  
            

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี    จํานวน 15,000  บาท 
- เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูมาขอรับบริการสรางความพึงพอใจใหกับผูขอรับ
บริการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานจัดเก็บรายได โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คา
ทําปายประชา-สัมพันธ คาซื้อไปรษณียบัตร คาจางทําแผนพับประชาสัมพันธภาษีคาจางเหมารถ
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 

      - เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 

      - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท0808.3/ว0107 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 124  

ลําดับที่ 16  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม     จํานวน 250,000 บาท
  - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรอืซอมแซมทรัพยสินประเภทตาง ๆ เชน ตู โตะ เกาอี้ คอมพวิเตอร  

เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ หอกระจายขาวประจํา
หมูบาน ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ  

      - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหรือซอมแซมรถขยะ ที่ชํารุดเสียหาย หรือจําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อ
  มิใหเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม และเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

           
          คาวัสด ุ        รวม 200,000 บาท
 วัสดุสํานักงาน       จํานวน 50,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิมรวมถึง คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสงภาษี คาติดตั้ง คาเครื่อง
เขียนแบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ เปนตน 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะ    
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
 

วัสดุยานพาหนะและขนสง     จํานวน 80,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ สําหรับรถยนตรถจักรยานยนตสวนกลาง
เชน ยางนอก ยางใน หัวเทียน หมอแบตเตอรี่ผาใบเบรก ไสกรอง ฯลฯ     
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง วันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
        

 วัสดุคอมพิวเตอร       จํานวน 70,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ 
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แผนกรองแสน หมึกพิมพ และคาซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ  
       

     งบลงทุน        รวม 74,950  บาท 
          คาครุภัณฑ       รวม 74,950  บาท

ครุภัณฑสํานักงาน          
          เกาอ้ีสํานักงาน       จํานวน 2,900  บาท 

- เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบลอเลื่อน  จํานวน  1  ตัว  ราคาตัวละ   2,900  บาท          
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

      1. ขนาดกวางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร   
      2. สูงจากพื้นถึงพนักพิง สูงไมนอยกวา  100  เซนติเมตร   
      3. เบาะหุมหนังฉีดข้ึนรูปทั้งตัว  
     4. มีพนักพิงและท่ีพักแขน 
      5. มีโชคปรับระดับความสูงต่ําของเกาอ้ีได   

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  

      - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 22 ลําดับที่ 8 
 

เครื่องปรับอากาศ      จํานวน 45,000  บาท 
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  

      1. ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท และขนาด 24,000 บีทียู 
  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท แบบแยกสวน  
      2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง  

3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองได
รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  
4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบาย
ความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

       5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา
แลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา  
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      7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ หุมฉนวน   
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร  

      8. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 23 ลําดับที่ 16-17   
         
 โตะทํางาน       จํานวน 4,250  บาท 

- เพื่อจัดซื้อโตะทํางานชนิด 2 ลิ้นชัก พรอมถาดคียบอรด จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,250 บาท 
 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

      1. ขนาดกวางไมนอยกวา 120 เซนติเมตร  
      2. ลึกไมนอยกวา  60  เซนติเมตร    
      3. สูงไมนอยกวา 75 เซนติเมตร   
      4. ราคารวมกระจก 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ  

      - ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 24 ลําดับที่ 18    
     
          ครุภัณฑคอมพิวเตอร          

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง   จํานวน 2,600  บาท 
- เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท  

      มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      1. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi  
      2. มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาท ี(ppm)  
      3. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB  
      4. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
      5. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน  
      6. สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป
พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 24 ลําดับที่ 19     
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คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง    จํานวน 3,200  บาท 
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบ
ที ่3 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัต ิ(Auto Document Feeder) ไดไมนอย
กวา 60 แผน 

      2. สามารถสแกนเอกสารได 2 หนา แบบอัตโนมัติ 
      3. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 
      4. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 60 ppm 
      5. สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
      6. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 24 ลําดับที่ 20    
    

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน    จํานวน 17,000  บาท 
- เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง มคีุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

      2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
  เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
      3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
      4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 
  Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
      5. ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

      7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
      8. มีแปนพิมพและเมาส 
      9. มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563  ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 24 ลําดับที่ 21    
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม 172,550 บาท 
     งบดําเนินงาน       รวม 172,550 บาท 
          คาใชสอย       รวม 172,550 บาท
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
 โครงการซักซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อใหบุคลากรและประชาชนสามารถเตรียมความพรอมในการปองกันภัยและสามารถ
ชวยเหลือตนเองและผูอื่นได  กรณี เกิดภัยในพื้นที่  โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ
ไดแก คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุเชื้อเพลิง คาสมนาคุณวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว0766 ลงวันที่  5 กุมภาพั น ธ  2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่  7 มกราคม 2559 

 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 103 
  ลําดับที่ 2         
   

โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา  จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศ ใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการฯ ไดแก คาเอกสารปายและสื่อประชาสัมพันธ คาจัดทําสปอรตโฆษณา คาจางเหมา
รถประชาสัมพันธ คาอุปกรณในการดับไฟ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว0766 ลงวันที่  5 กุมภาพั น ธ  2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่  7 มกราคม 2559 

 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 119 
  ลําดับที่ 2 
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน    จํานวน 35,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เชน การอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การขับขี่ยวดยานพาหนะ การประชา-สัมพันธรณรงคขับขี่ปลอดภัย การตั้งดานตรวจชวง
เทศกาล จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงใหแกเจาหนาที่และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาตั้งดานตรวจใหบริการ
ประชาชน โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก  คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมา บริการจัดทําแผนพับ โปสเตอร ใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ คาจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นท่ีจําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว0766 ลงวันที่  5 กุมภาพั น ธ  2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่  7 มกราคม 2559 

 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่
22 กันยายน 2557 เรื่องมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้ง
งบประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน
2563 เรื่องแนวทางการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต    
พ.ศ.2563 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 103 
  ลําดับที่ 1 
            

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติ 
ประจําเทศบาลตําบลยุหวา     จํานวน 45,550  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลยุหวา ที่สามารถปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมี
ค วามรู  ค วาม เข าใจ ในการจัดการสาธารณ ภั ย  ระบบบัญ ชาการ เหตุ ก ารณ  (Incident 
Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มี
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกันปฏิบัติงานอยางเปนระบบ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ โดยจาย
เปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาลงทะเบียน คาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ คาที่
พัก คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปน ฯลฯ  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0229/ว 7367 ลงวันที่  4 ธันวาคม 2562 

 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องแนวทาง
การจัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

       - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 12 ลําดับที่ 2    
        

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อเพิ่มจํานวน
สมาชิก อปพร. และเพิ่มทักษะความรู ใหกับสมาชิก อปพร. โดยจายเปนคาใชจายตาม
โครงการฯ ไดแก  คาลงทะเบียน ค าสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ คาที่ พั กคาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว0766 ลงวันที่  5 กุมภาพั น ธ  2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  103 
  ลําดับที่ 3         
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โครงการรอยใจรักษ      จํานวน 32,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรอยใจรักษ เพื่อเรียนรูวิธีการพัฒนาทางเลือกดวยศาสตร
พระราชา ในสภาพภูมิประเทศที่คลายคลึงกัน เรียนรูวิธีการจัดการกับปญหายาเสพติด          
ในพื้นที่ โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาลงทะเบียน คาสมนาคุณวิทยากร คาจาง
เหมายานพาหนะ คาที่พัก คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว0766 ลงวันที่  5 กุมภาพั น ธ  2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 12 ลําดับที่ 3 
            

โครงการสนบัสนุนกิจการ อปพร.     จํานวน 20,000  บาท 
- เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของ สมาชิก 

 อปพร. มีประสิทธิภาพ โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาเครื่องแบบ อปพร. คาวัสดุ 
 อุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.2/ว0766 ลงวันที่  5 กุมภาพั น ธ  2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่  7 มกราคม 2559 

 เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 103 
  ลําดับที่ 4 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม 16,170,665 บาท 
     งบบุคลากร        รวม 9,885,563 บาท 
          เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม 9,885,563 บาท    
          เงินเดือนพนักงาน      จํานวน 6,849,232 บาท 

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
การศึกษา จํานวน 17 อัตรา ดังนี้ 

      (1)  นักบริหารงานการศึกษา (ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ) จํานวน  1  อัตรา 
      (2)  นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา 
     (3)  เจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา 
      (4) ผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน  2  อัตรา 
      (5)  คร ู(ค.ศ.3)      จํานวน  2  อัตรา 
      (6)  คร ู(ค.ศ.2)      จํานวน  7  อัตรา 
      (7)  คร ู(ค.ศ.1)      จํานวน  2  อัตรา 
      และการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหมโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
 
          เงินประจําตําแหนง      จํานวน 42,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้  
(1) นักบริหารงานการศึกษา (ผูอํานวยการกองการศึกษา) จํานวน 1 อัตรา ซึ่งไดรับเงินประจํา
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนงโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

 
          เงินวิทยฐานะ       จํานวน 1,016,400 บาท 

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ  ดังนี้ 
    (1) ผูอํานวยการสถานศึกษา (ค.ศ.3)     จํานวน  2 อัตรา 
    (2) คร ู(คศ. 3)       จํานวน  2  อัตรา 
    (3) คร ู(คศ.2)        จํานวน  7  อัตรา 

ซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2554 โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

 
คาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน 1,873,238 บาท 

- เพื่อจายเปนคาจางใหแก พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 13 อัตรา ดังน้ี 
      (1)  คนสวน       จํานวน  1  อัตรา 
      (2)  ผูชวยคร ู    จํานวน  3  อัตรา 
      (3)  ผูดูแลเด็ก   จํานวน  2  อัตรา 
      (4)  บุคลากรสนับสนุนการสอน    จํานวน  2  อัตรา 
      (5)  บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา  จํานวน  1  อัตรา 
      (6)  คนงานทั่วไป    จํานวน  4  อัตรา 

และการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
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 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง     จํานวน 104,693 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จํานวน  8 อัตรา ดังนี้ 

      (1) คนสวน    จํานวน 1 อัตรา 
      (2) บุคลากรสนับสนุนการสอน    จํานวน 2 อัตรา 
      (3) บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา    จํานวน 1 อัตรา 
     (4)  คนงานทั่วไป    จํานวน 4 อัตรา 

และการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
            

     งบดําเนินงาน       รวม 5,823,313 บาท 
          คาตอบแทน       รวม 99,400  บาท 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
        

คาเชาบาน       จํานวน 85,200  บาท 
- เพื่อจายเปนคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อ ของพนักงานเทศบาล จํานวน  2  อัตรา ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

          
 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน 4,200  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลของกองการศึกษาฯ ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549  
- หนั งสื อกรมบัญชี กลาง ด วนที่ สุ ด  ที่  กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่  28 มิถุนายน  2559 

 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
 
 
 
 
 
 



- 35 - 
 

คาใชสอย       รวม 4,515,092 บาท 
รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบริการ        
 รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ     จํานวน 940,000 บาท 

1. คารับวารสาร จํานวน 80,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพ วารสาร สําหรับท่ีอานหนังสือพิมพ ประจําหมูบาน หมูที ่1 – 9 
และ 11 - 15 ตําบลยุหวา      
2. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ ทําสื่อสิ่งพิมพการบันทึกภาพยนตร วีดีโอ  
วีดีทัศน คาลางอัดขยายรูป การจางโฆษณา ประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมของเทศบาล   
ในสื่อประเภทตาง ๆเชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ      
3. คาจางเหมาบริการ จํานวน 850,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมารถรับ - สง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลยุหวา , โรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1     
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน , งานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1  ฯลฯ     
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาบริการกําจัด
ปลวก คาจางเหมาถายเอกสาร เขาปกหนังสือ คาจางเหมาอื่น ๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ ที่
สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้ 

    ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ    
คาใชจายโครงการซัมเมอรหรรษา     จํานวน 70,000     บาท  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการซัมเมอรหรรษาของโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนสันปาตอง
เทศบาลตําบลยุหวา 1 เพื่อเพิ่มพูนความรูและเตรียมความพรอมในระดับชั้นเรียนตอไป เพื่อจาย
เปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาจางเหมา
รถรับ-สง นักเรียน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 109 
  ลําดับที่ 7          
  
 คาใชจายโครงการเด็กไทยปลอดภัยไมจมน้ํา    จํานวน 40,000  บาท 

- เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา และโรงเรียนสันปาตองเทศบาล
ตําบลยุหวา 1 ไดออกกําลังกายและมีทักษะการวายน้ําอยางถูกตอง ชวยเหลือตัวเองขณะอยู    
ในน้ําได เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาบํารุงสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร  
คาจางเหมารถรับ - สง คาปายไวนิล คาอุปกรณในการฝกวายน้ํา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 114 
  ลําดับที่  2  
            

คาใชจายโครงการรวมประกวดทักษะวิชาการกับโรงเรียน  
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่และนักเรียนคนเกงของทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลยุหวา มีโอกาสแสดงความสามารถ      
มีความกลาแสดงออกและสามารถรวมกิจกรรมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการฯ ไดแก คาจางเหมารถ คาที่พัก คาอาหารกลางวัน คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมา
อื่นๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
 พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 109 
  ลําดับที่ 8  
            

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร      จํานวน 50,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง รวมทั้ง
ผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิ เศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆ  ที่เก่ียวของ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 

 
คาลงทะเบียนตางๆ      จํานวน 50,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล ,พนักงานจาง
รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

 
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะครูและบุคลากรกองการศึกษา  จํานวน 30,000  บาท 

- เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานของคณะครูและบุคลากรกองการศึกษาสังกัดเทศบาล
ตําบลยุหวา โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการ ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมารถยนต คาเชาสถานที่
ฝกอบรม คาที่พัก ของที่ระลึก คาจางเหมาอ่ืน ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 111 
  ลําดับที่ 29  
         
 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา    จํานวน 3,235,092 บาท  

(1) คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 979,900.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล , ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลยุหวา และโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1   ปการศึกษา 2/2562  และ
ปการศึกษา 1/2563     

     (2) คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยุหวา จํานวน 
  52,700.- บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยุหวา      
     (3) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รวม 40,000.- บาท 
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา 
  เปนเงิน  20,000.- บาท       

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนสันปาตองเทศบาล
ตําบลยุหวา 1 เปนเงิน 20,000.- บาท     

     (4) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน รวม 19,200.- บาท 
      - เพื่อจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา  
  เปนเงิน 9,600.- บาท     
      - เพื่อจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1  
  เปนเงิน  9,600.- บาท     
     (5) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน รวม 100,000.- บาท 
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา
  เปนเงิน  50,000.- บาท     
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1
  เปนเงิน  50,000.- บาท     
    (6) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน รวม 418,400.- บาท 
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา  
  เปนเงิน  190,400.- บาท     
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 
  เปนเงิน  180,500.- บาท     
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 
  (เงินเพิ่มเติมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 120 คน ในอัตราคนละ 500.- 
  บาท ตอป) เปนเงิน  47,500.- บาท    
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     (7) คาหนังสือเรียน รวม 109,682.- บาท 
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา    
  เปนเงิน  22,400.- บาท     
     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 
  เปนเงิน  87,282.-   

(8) คาอุปกรณการเรียน รวม 59,450.- บาท 
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา   
  จํานวน  22,400.- บาท     
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 
  เปนเงิน  37,050.- บาท     
     (9) คาเครื่องแบบนักเรียน รวม 67,800.- บาท 
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา  
  เปนเงิน  33,600.- บาท       
     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 
  เปนเงิน  34,200.- บาท     
     (10) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวม 93,760.-  บาท 
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา 
  เปนเงิน  48,160.- บาท     

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โรงเรียนสันปาตองเทศบาล
ตําบลยุหวา 1 เปนเงิน 45,600.- บาท     

     (11) คาปรับปรุงหองสมุด จํานวน 200,000.- บาท 
      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1  
  เปนเงิน  100,000.- บาท     
       - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา  
  เปนเงิน  100,000.- บาท       
     (12) คาใชจายคาอาหารนักเรียนพักนอนฯ จํานวน  21,200.- บาท 
       - เพื่อจายเปนคาใชจายคาอาหารนักเรียนพักนอนฯ ปการศึกษา 2/2562 และปการศึกษา
  1/2563 โรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 จํานวน 4 คนๆ ละ 26.50 บาท จํานวน 200 วัน     

(13) คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของเทศบาลตําบลยุหวา
จํานวน 130,000.- บาท 

      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบล
  ยุหวา 1 , โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เทศบาลตําบลยุหวา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
  ยุหวา จํานวน 13 คน ๆ ละ 10,000.- บาท     
     (14) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียน จํานวน 39,000.- บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียนสันปาตองเทศบาล
ตําบลยุหวา 1 จํานวน 19,500.- บาท    
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลยุหวา จํานวน 19,500.- บาท     
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(15) คาใชจายในการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลยุหวา จํานวน 660,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) ในโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 จํานวน 500,000.- บาท    
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา จํานวน 160,000.- บาท      

      (16) คาไฟฟา โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลยุหวา จํานวน 172,000.- บาท  
     - เพื่อจายเปนคาไฟฟาโรงเรยีนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 จํานวน 72,000.- บาท  

- เพื่อจายเปนคาไฟฟาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เทศบาลตําบลยุหวา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลยุหวา จํานวน  100,000.- บาท   

      (17) คาน้ําประปา โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลยุหวา จํานวน 72,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 จํานวน 42,000.- บาท  
- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เทศบาลตําบลยุหวา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลยุหวา จํานวน 30,000.- บาท 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ ว 4110 ลงวันที่  14 
กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 108 
  ลําดับที่ 1,2,4            
   
          คาวัสด ุ        รวม 1,208,821 บาท
 วัสดุสํานักงาน       จํานวน 60,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ เมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน 5,000.- บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน สําหรับกองการศึกษาฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา และโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 เชน       
คาขนสงคาภาษ ีคาติดตั้ง คาเครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ได 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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วัสดุงานบานงานครัว      จํานวน 70,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะที่ตักขยะ ผาปูโตะ ถวย
ชาม ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ําฯลฯ สําหรับใชทําความสะอาดอาคารสํานักงานและ
อาคารสถานที่อื่น ๆ ของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา และ
โรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

 
คาอาหารเสริม (นม)      จํานวน 1,078,821 บาท 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
จํานวน 3 โรงเรียน สําหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา, ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลยุหวา และโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา  1 ป การศึกษา 2/2562 
และปการศึกษา 1 /2563 จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ,เด็กอนุบาล และ
เด็กป.1 - ป.6  จํานวน  260  วัน  ใหพิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคนละ 7.37 บาท  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ ว 4110 ลงวันที่  14
กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

   
 
 
 
 
 
 
        



- 42 - 
 

     งบลงทุน        รวม 461,789 บาท 
          คาครุภัณฑ       รวม 161,789 บาท
 ครุภัณฑสํานักงาน         
 เกาอ้ีพลาสติก       จํานวน 17,000  บาท
  - เพื่อจัดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 100 ตัว พรอมสกรีนชื่อ มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. ขนาดกวางไมนอยกวา 45 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 40 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 80
เซนติเมตร พื้นถึงพนักพิงสูงไมนอยกวา 79 เซนติเมตร พื้นถึงที่นั่งสูงไมนอยกวา 42 เซนติเมตร 

      2. มียางก้ันลิ้น 2 ขาหนา มีพนักพิง ไมมีที่พักแขน 
      3. รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 80 กิโลกรัม 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ   

      - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 24 ลําดับที่ 22    
        

โตะนักเรียนพรอมเกาอี้      จํานวน 72,000  บาท 
- เพื่อจัดซื้อ โตะนักเรียนพรอมเกาอี้ ระดับประถมศึกษา จํานวน 50 ชุด ราคาชุดละ 1,440 บาท 

 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      1. ขนาดโตะ กวางไมนอยกวา 40 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 60 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 67 
  เซนติเมตร 
      2. ขนาดเกาอี้ กวางไมนอยกวา 38 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 40 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 72 
  เซนติเมตร พื้นถึงที่นั่ง สูงไมนอยกวา 38 เซนติเมตร พื้นถึงพนักพิง สูงไมนอยกวา 72 เซนติเมตร 

3. โครงสรางไม ทําจากยางพารา เคลือบแลคเกอรเงาสีธรรมชาติ ที่นั่งและพนักพิง หนาไมนอย
กวา 16 มิลลิเมตร หนาโตะหนาไมนอยกวา 18 มิลลิเมตร 

      4. ขนาดของกลองลิ้นชัก หนาไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ   

      - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 24 ลําดับที่ 23    
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โทรศัพทไรสาย       จํานวน 1,299  บาท 
- เพื่อจัดซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

      1. โทรศัพทไรสายระบบดิจิทัล 2.4 GHz 
      2. จอแสดงผล LCD Backlight 
      3. แสดงหมายเลขเรียกเขา พรอมชื่อ (Caller ID) 
      4. ระบบ Speaker Phone 
      5. บันทึกชื่อ และเลขหมายเรียกเขาไดไมนอยกวา 50 หมายเลข 
      6. ระยะทางการใชงานระหวางเครื่องฐาน และเครื่องมือถือ ไดไมนอยกวา 150 เมตร 
      7. ระยะเวลาสแตนบาย ไดนานไมนอยกวา 11 วัน 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  

      - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 24 ลําดับที่ 24    
        
 พัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน     จํานวน 19,200  บาท 

- เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน จํานวน  12  เครื่อง ราคาเครื่องละ  1,600  บาท  
      มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      1. มีใบพัดขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว  
      2. สามารถกระจายแรงลมไดรอบทิศทาง และปรับแรงลมได 3 ระดับ   
      3. ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัย จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
      4. ไดรับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติ  

      - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 24 ลําดับที่ 25 
     
 พัดลมระบายอากาศ      จํานวน 1,490  บาท 

- เพื่อจัดซื้อ พัดลมระบายอากาศ ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
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      - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 26 ลําดับที่ 37    
        
     ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย         

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมที่วัดสวนสูง   จํานวน 20,000  บาท 
- เพื่อเปนคาจัดซื้อ เครื่องชั่งน้าํหนักแบบดิจิตอลพรอมที่วัดสวนสูง จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลกัษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 

      1. เปนเครื่องชั่งน้ําหนักแทนเหยียบแบบแสดงผลเปนดิจิตอลมีที่วัดสวนสูงในตัว 
      2. สามารถชั่งน้ําหนักไดไมนอยกวา 200 กิโลกรัม 
      3. สามารถชั่งไดละเอียดไมเกิน 100 กรัม 
      4. วัดสวนสูงไดโดยคาเริ่มตนไมต่ํากวา 60 เซนติเมตร และคาสูงสุดไมนอยกวา 200 เซนติเมตร 
      5. สามารถวิเคราะหคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 25 ลําดับที่ 26    
        
     ครุภัณฑงานบานงานครัว          

เครื่องตัดหญา       จํานวน 9,500  บาท
  - เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็งและขอออน จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
      2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 
      3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซ ี
      4) พรอมใบมีด 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 25 ลําดับที่ 27    
   
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร           

คอมพิวเตอร       จํานวน 17,000  บาท 
- เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง มคีุณลกัษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

      2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
  เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
      3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
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      4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 
  State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
      5. ม ีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
      6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
      7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
      8. มีแปนพิมพและเมาส 
      9. มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 25 ลําดับที่ 28    
        

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก      จํานวน 4,300  บาท 
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 

 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      1. เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
      2. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
      3. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) 
  หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
      4. มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) 
  หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
      5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
      6. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
      7. สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 25 ลําดับที่ 29 
      
          คาที่ดินและสิ่งกอสราง      รวม 300,000 บาท 
          คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง      
 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง   จํานวน 300,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาบํารุงปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 300,000.- บาท ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลยุหวา และโรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1 ที่ชํารุดเสียหาย หรือ
จําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกวาเดิม เชน อาคารสํานักงาน
หองทํางาน หองประชุม รั้ว ถนน และบรรดาสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ ว 4110 ลงวันที่  14 
กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล         
      

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม 1,550,000 บาท 
     งบดําเนินงาน       รวม 140,000 บาท 
          คาใชสอย       รวม 140,000 บาท
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ     จํานวน 100,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาปายโครงการ, คาอาหาร,
 คาเครื่องดื่ม,คาของขวัญ ของรางวัล,คาวัสดุตางๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ   

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 108 
  ลําดับที่ 3         
   

โครงการสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับ 
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลยุหวา    จํานวน 40,000  บาท 

- เพื่อสงเสริมใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนสวนหนึ่งของสังคมอยางมี
ความสุข โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาจาง
เหมาอื่นๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 108 
  ลําดับที่ 5         
   
     งบเงินอุดหนุน       รวม 1,410,000 บาท 
          เงินอุดหนุน       รวม 1,410,000 บาท 

เงินอุดหนุนสวนราชการ          
โครงการกองทุนอาหารกลางวัน     จํานวน 1,300,000 บาท 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง , โรงเรียนวัดกูคํา และโรงเรียนวัดอุเม็ง 
ประจําปการศึกษาที ่2/2562 และปการศึกษา 1/2563   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ ว 4110         
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 

            
 อุดหนนุโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง     จํานวน 30,000  บาท 

4.1 เพื่อจายอุดหนุนตามโครงการภูมิปญญาชาวบาน สืบสานหัตถกรรมลานนา (โครงการตอเนื่อง)
 จํานวน 20,000.- บาท 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 110 
  ลําดับที่ 17          
     4.2 เพื่อจายอุดหนุนตามโครงการรณรงคตอตานยาเสพตดิในสถานศึกษา จํานวน 10,000.- บาท  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 110 
  ลําดับที่ 18          
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อุดหนุนโรงเรียนวัดกูคํา (เมธาวิสัยคณาทร)    จํานวน 50,000  บาท
  2.1 เพื่อจายอุดหนุนตามโครงการนักดนตรีรุนเยาว จํานวน 15,000.- บาท  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
  พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 109 
  ลําดับที ่14  
      2.2 เพื่อจายอุดหนุนตามโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน  7,500.00 บาท 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  
      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
  พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 110 
  ลําดับที่ 15  
      2.3 เพื่อจายอุดหนุนตามโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  จํานวน 10,000.- บาท 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  
      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
  พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 113 
  ลําดับที่ 9  
      2.4 เพื่อจายอุดหนุนตามโครงการคืนคุณธรรมสูหองเรียนสรางจิตอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 
  10,000.- บาท   

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
  พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 113 
  ลําดับที่ 11  
      2.5 เพื่อจายอุดหนุนตามโครงการรักษโลกปลอดขยะในโรงเรียน  จํานวน 7,500.- บาท 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
  พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 113 
  ลําดับที่ 12 
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อุดหนุนโรงเรียนวัดอุเม็ง      จํานวน 30,000  บาท 
3.1 เพื่อจายอุดหนุนตามโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง (สะลอ ซอ ซึง) และ
กลองสะบัดชัย จํานวน 20,000.- บาท  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
  พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 113 
  ลําดับที่ 10      
      3.2 เพื่อจายอุดหนุนตามโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 10,000.- บาท 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ.2563 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 110 
  ลําดับที่ 16         
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     รวม 3,334,820 บาท 
     งบบุคลากร        รวม 2,195,820 บาท    
          เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม 2,195,820 บาท  
          เงินเดือนพนักงาน      จํานวน 1,133,820 บาท 

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข 
จํานวน  4  อัตรา ดังนี ้

     1. นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ผูอํานวยการกองสาธารณสุข) 
     2. นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
     3. เจาพนักงานสาธารณสุข 
     4. เจาพนักงานธุรการ 

และการปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   
            
 เงินประจําตําแหนง      จํานวน 42,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้  
     1. นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ผูอํานวยการกองสาธารณสุข) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
  ซึ่งไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไว
  ไมเกิน 12 เดือน 
          

คาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน 918,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาจางใหแก พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง  คนงานทั่วไป จํานวน  7  อัตรา  และ
การปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหมโดยคํานวณตั้งจาย ไวไมเกิน 12 เดือน 
           

 เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง     จํานวน 102,000 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  9  อัตรา เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว ฯลฯโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และการ
ปรับเพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหมโดยคํานวณตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน 
           

     งบดําเนินงาน       รวม 669,300 บาท 
          คาตอบแทน       รวม 241,300 บาท 
          คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน 

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น     จํานวน 120,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น หรือบุคคลที่ทําหนาที่ชวยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว  จํานวน 2 อัตรา  ๆ  ละ  5,000.- บาท  จํานวน 12 เดือน  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2562 เรื่องการกําหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 เรื่องแนวทาง
การจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 

 พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 

            
คาเชาบาน       จํานวน 108,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อ ของพนักงานเทศบาล จํานวน  2  อัตรา ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

            
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน 3,300  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น และพนักงานเทศบาลของ      
กองสาธารณสุข ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได จํานวน  1   อัตรา 
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      ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง 

 ประเภท และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
 
          คาใชสอย       รวม 323,000 บาท
 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ         

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ     จํานวน 213,000 บาท 
1. คาจางเหมาบริการ 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยจัดเก็บ/รวบรวมขอมูลงานที่เกี่ยวของกับงานบริหารงาน
ทั่วไป ที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข , งานอนามัยและสิ่งแวดลอม , งาน
รักษาความสะอาด , งานควบคุมปองกันโรค และคาจางเหมาบริการตาง ๆ 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาแผวถาง
วัชพืช ฉีดวัคซีนปองกันโรคพน ULV และคาจางเหมาบริการสาธารณะที่เปนกิจการในอํานาจ
หนาที่ที่สามารถเบิกจายได ในประเภทรายจายนี้  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 
          รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร      จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ของ
กองสาธารณสุข รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาล โดย
จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ จอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

      ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ.2562 

 
คาลงทะเบียนตางๆ      จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนการอบรม  ประชุม สัมมนาตางๆ ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของเทศบาล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
 

โครงการรณรงคปองกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) และโรคติดตออุบัติใหม    จํานวน 50,000  บาท 

- เพื่อใชจายตาม โครงการรณรงคปองกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
และโรคติดตออุบัติใหม เพื่อจายเปนคาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดทําหนากากอนามัย คาปายประชาสัมพันธ คาเอกสารแผนพับ คาสติ๊กเกอร และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 

      ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 14 ลําดับที่ 14 
 

โครงการอบรมหลักสูตร เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน 20,000  บาท 
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมหลักสูตร เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน เพื่อเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับในการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขชุมชน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 124 
  ลําดับที่ 18         
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          คาวัสด ุ        รวม 105,000 บาท
 วัสดุสํานักงาน       จํานวน 30,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวรฯ เชน  เครื่องเขียน 
 แบบพิมพ น้ําดื่ม  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อตั้งจายจากเงินรายได 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

 
วัสดุงานบานงานครัว      จํานวน 5,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะที่ตักขยะ ผาปูโตะ ถุงมือ    
ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลางรถขยะ ฯลฯ สําหรับใชทําความสะอาดรถขยะที่อยู     
ในความรับผิดชอบของเทศบาล  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย     จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เวชภัณฑยา เคมีภัณฑตาง ๆ ชุด
ตรวจสารเสพติด น้ํายาเคม ีวัสดุอื่นท่ีจําเปน สําหรับดําเนินงานของเทศบาลตําบลยุหวา โรงเรียน
อนุบาลฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และศูนยกูชีพกูภัยเทศบาลตําบลยุหวา 
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเคมีทําความสะอาดระบบน้ําประปาของเทศบาลตําบลยุหวาเชน คาจัดซื้อ
แอกติวิเตท แมงกานัส แอกติวิเตท คารบอน กรวดกรอง ทรายกรองคลอรีน คาแรงจาง
เหมา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
 

วัสดุเครื่องแตงกาย      จํานวน 50,000  บาท 
- เพื่อเปนคาใชจายสําหรับเจาหนาที่  ผูปฏิบัติงาน เก็บ ขน ขยะมูลฝอย โดยแตงกายให
ถูกตอง ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ผากันเปอน ถุงมือยางหนา รองเทาบูท 
หมวกคลุมผม ผาปดปาก-จมูก และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถนุายน
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ         
  

     งบลงทุน        รวม 189,700 บาท 
          คาครุภัณฑ       รวม 189,700 บาท 

ครุภัณฑสํานักงาน          
เครื่องปรับอากาศ      จํานวน 56,000  บาท 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท 
      มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      1) ขนาด 24,000 บีทียู แบบแยกสวน  
      2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง  

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองได
รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบาย
ความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

      5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว
เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ พลังงาน
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา  

      7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
               (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังน้ี สวิตช1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ หุมฉนวน ยาว 4 
       เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร  
      8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา 
  หนาที่ 25 ลําดับที่ 30 
 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง        
 รถจักรยานยนต       จํานวน 54,700  บาท
  - เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต จาํนวน 1 คัน มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
      1. ขนาดไมต่ํากวา 120 ซีซ ีเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา 

     - กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซี
ซี เปนรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซ ีที่กําหนดไว 

      2. ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน 
      3. การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
  ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา 
  หนาที่ 25 ลําดับที่ 31        
   
 ครุภัณฑการเกษตร         
 เครื่องพนฝอยละออง ULV     จํานวน 79,000  บาท 

- เพื่อจัดซื้อ เครื่องพนฝอยละออง ULV แบบสะพายหลัง จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
      1. เปนเครื่องยนตเบนซิน ไมนอยกวา 4 จังหวะ  
      2. ความจุของถังน้ํายาเคม ีไมนอยกวา 15 ลิตร 
      3. ไมตองผสมน้ํามันเครื่องลงในถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
     4. เปนเครื่องท่ีผานการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ.
2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 25 ลําดับที่ 32    
        

     งบเงินอุดหนุน       รวม 280,000 บาท 
เงินอุดหนุน       รวม 280,000 บาท 
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน       

 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 บานสันปาตอง  
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่  1 บานสันปาตอง ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 บานกลาง  
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
        

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานหนองหวาย  
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานหนองหวาย ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
        
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 บานกิ่วแลหลวง  

ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 บานกิ่วแลหลวง ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
   

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 บานอุเม็ง  
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 บานอุเม็ง ตําบลยุหวา โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
        
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 บานหนองปง  

ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่  6 บานหนองปง ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
        
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 บานใหมมวงกอน  

ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 บานใหมมวงกอน ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
        

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 บานรอง  
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 บานรอง ตําบลยุหวา โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
        
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 บานตนผึ้ง  

ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 บานตนผึ้ง ตําบลยุหวา โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11 บานศาลา  
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที ่11 บานศาลา ตําบลยุหวา โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
        

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12 บานดอนตัน  
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่  12 บานดอนตัน ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
        

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 บานหนองพันเงิน  
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 บานหนองพันเงิน ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
    

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 14 บานสันปาตองใต-มะจําโรง  
ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท

  - เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที ่14 บานสันปาตองใต-มะจําโรง ตําบลยุหวา 
  โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
        
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 บานหนองสะเรียม  

ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข       จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที ่15 บานหนองสะเรียม ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 ลําดับที่ 15    
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน    รวม 395,000 บาท 
     งบดําเนินงาน       รวม 395,000 บาท 
          คาใชสอย       รวม 395,000 บาท
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
 โครงการควบคุมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ   จํานวน 20,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการควบคุมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ ไดแก คาปาย   
คาแผนพับ ประชาสัมพันธ คาน้ํายา คาฝกอบรม คาศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณ คาสัมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวุฒิบัติ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 116 
  ลําดับที่ 3    
  

โครงการคุมบานรวมใจ ใสใจสิ่งแวดลอมดี พาชีวีมีสุข  จํานวน 50,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคุมบานรวมใจ ใสใจสิ่งแวดลอมพาชีวีมีสุข ไดแก คาฝกอบรม
คาศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาตอบแทนคณะกรรมการ คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวุฒิบัตรพรอมกรอบ คาเงินรางวัล และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 119 
  ลําดับที่ 5  
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โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบาน   จํานวน 40,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบาน ไดแก คาบริการตรวจ
วิเคราะหตัวอยางน้ําประปา เงินรางวัล เกียรติบัตรพรอมกรอบ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาชุด
ทดสอบอยางงาย  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 117 

 ลําดับที่ 8  
 

โครงการพัฒนาเครือขายและทีมเฝาระวังควบคุมโรค   จํานวน 20,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาเครือขายและทีมเฝาระวังควบคุมโรค ไดแก คาปาย   
คาวัสดุอุปกรณ คาสัมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาใบ
วุฒิบัตร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 116 
  ลําดับที่ 4  
            

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   จํานวน 15,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ ไดแก คาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมรณรงคการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติด คาฝกอบรม คาศึกษาดู
งาน คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาวุฒิบัตรและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่ 9         
   

โครงการรณรงคปองกนัและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง   จํานวน 140,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง ไดแก คาจัดซื้อ
น้ํายาเคมี ทรายทีมีฟอส คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาพนสารเคมี คาจัดซื้ออุปกรณปองกันพน
ยา คาปาย คาเอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2563 เรื่องขอความรวมมือดําเนินมาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลายป 2563 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ2563 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 116 
  ลําดับที่ 1         
   

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณธิาน  
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรวลัยลักษณอัครราชกุมารี จํานวน 90,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ไดแก คาฝกอบรม คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาสื่อประชาสัมพันธ  คาจัดซื้อ
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คาจางเหมาฉีดวัคซีน คาปาย แผนพับ ประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  

   ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12 มกราคม 2560 เรื่อง
แนวทางการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 
2561 เรื่องแนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม 
พระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ีเพิ่มเติม 
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/4052 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
 2561 เรื่องนโยบายการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที ่1 มีนาคม 2562
เรื่องการกําหนดอัตราคาอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
เรื่องประกาศกําหนดเขตทองที่ทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสัตวควบคุม โดยไม
เสียคาธรรมเนียม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0819.3/1795 ลงวันที ่7 พฤษภาคม  
2562  เรื่องซักซอมแนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัขและแมว   
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย  
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/807 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2563 เรื่องขอความรวมมือออกประกาศกําหนดเขตทองถิ่นที่ทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาใหแกสัตวควบคุมโดยไมเสียคาธรรมเนียมตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข
บา พ.ศ.2535  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

 เร่ืองรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 116 
  ลําดับที่ 2         
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โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย    จํานวน 20,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย ไดแก คาฝกอบรม คาศึกษา    
ดูงาน คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาวุฒิบัตร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 118 
  ลําดับที่ 14  
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     รวม 3,351,190 บาท 
     งบบุคลากร        รวม 2,144,400 บาท 
          เงินเดือน (ฝายประจํา)      รวม 2,144,400 บาท 

เงินเดือนพนักงาน      จํานวน 1,502,400 บาท 
- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจําปใหแก พนักงานเทศบาล กองชาง จํานวน 5 

 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ดังนี้ 
      (1) นักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการกองชาง) 
      (2) วิศวกรโยธา 
      (3) นายชางโยธา 
      (4) นายชางเขียนแบบ 
      (5) เจาพนักงานธุรการ 

เงินประจําตําแหนง      จํานวน 42,000  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้  
(1) นักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการกองชาง) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ซึ่งไดรับเงินประจํา
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

 
คาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน 540,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาจางใหแก พนักงานจาง ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน  5   อัตรา และการปรับ 
เพิ่มตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหมโดยคํานวณตั้งจาย ไวไมเกิน 12 เดือน 

 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง     จํานวน 60,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 5  อัตรา และการปรับเพิ่ม
ตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม  

 
     งบดําเนินงาน       รวม 696,000 บาท 
          คาตอบแทน       รวม 276,000 บาท 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     จํานวน 120,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการ 
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
           
 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน 15,000  บาท
  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
  กองชาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
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คาเชาบาน       จํานวน 108,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาเชาบานหรือคาเชาซื้อ ของพนักงานเทศบาล กองชาง จํานวน  2  อัตรา ซึ่งมี
สิทธิเบิกได     
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     จํานวน 33,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลของกองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง 

 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
 

คาใชสอย       รวม 200,000 บาท
 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ         

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ     จํานวน 120,000 บาท 
1. คาจางเหมาบริการ 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยจัดเก็บ/รวบรวมขอมูลงานที่เกี่ยวของกับการสํารวจ

 ประมาณการ ออกแบบ ออกใบอนุญาตฯ พรบ.ควบคุมอาคาร , พรบ.น้ําบาดาล ฯลฯ และที่เก่ียว
 กับงานบริการสาธารณะ และสาธารณูปโภค และคาจางเหมาบริการตาง ๆ 

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบ
น้ํา ซอมแซมไฟฟาสาธารณะติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  คาจางเหมาอื่น ๆ ที่เปนกิจการในอํานาจ
หนาที่ที่สามารถเบิกจายได ในประเภทรายจายนี้  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร      จํานวน  30,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง      
กองชาง โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 

 
คาลงทะเบียนตาง ๆ      จํานวน 30,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนการอบรม  ประชุม สัมมนา ตางๆ ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางของกองชาง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557      
     

 โครงการอบรมคณะกรรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน  จํานวน 20,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน เพื่อฝก
ทักษะในทางปฏิบัติ แกผูควบคุมการผลิตน้ําประปา ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก    
คาวัสดุเชื้อเพลิง คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาปาย       
คาเอกสารและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 120 
  ลําดับที่ 6  
 
            



- 70 - 
 

คาวัสด ุ        รวม 220,000 บาท
 วัสดุสํานักงาน       จํานวน 40,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวรฯ เชน เครื่องเขียน    
แบบพิมพ น้ําดื่ม สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อ กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง ฯลฯ ที่ใชในกิจการของ
เทศบาล 
- เพื่อจายเปนคาจัดทําปายบอกเขตรับผิดชอบ , ปายบอกทาง พรอมติดตั้ง ฯลฯ ที่ใชในกิจการ
ของเทศบาล 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ

และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ      จํานวน 120,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ชุดโคมไฟ หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟา สวิทซไฟฟา 

 อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ที่ใชในกิจการของเทศบาล     
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ

และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช

สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค        

 วัสดุกอสราง       จํานวน 60,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ปูนซีเมนต อิฐ กระเบื้องสังกะสี ทราย แผนเหล็ก
เสาเหล็ก เหล็กเสน  ฯลฯ  สําหรับใชในการซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลยุหวา 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
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     งบลงทุน        รวม 510,790 บาท 
          คาครุภัณฑ       รวม 10,790  บาท
 ครุภัณฑสํานักงาน         
 ตูเหล็ก        จํานวน 5,500  บาท
  - เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน  1  ตู มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      1) มีมือจับชนิดบิด 
      2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
      3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
      - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562  
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 25 ลําดับที่ 33 
         

ครุภัณฑงานบานงานครัว          
บันได        จํานวน 3,300  บาท 

- เพื่อจัดซื้อบันไดนั่งรานอลูมิเนียม ขนาด 3 ขั้น  จํานวน  2  อัน มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
      1. รับน้ําหนักไดไมนอยกวา  150  กิโลกรัม 
      2. ความสูงไมนอยกวา  51.5  เซนติเมตร 
     3. น้ําหนักไมนอยกวา  5  กิโลกรัม 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ  

      - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 26 ลําดับที่ 34    
        
 ครุภัณฑโรงงาน           

เครื่องเจียรไฟฟา       จํานวน 1,990  บาท
  - เพื่อจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง ขนาด 4 นิ้ว    มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
      1. กําลังไฟเขาไมนอยกวา 1,000 วัตต 
      2. ขนาดแผนไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร 
      3. ขนาดรูแกนไมนอยกวา M10 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  

      - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
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      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 26 ลําดับที่ 36    
        

คาที่ดินและสิ่งกอสราง      รวม 500,000 บาท
 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง      
 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง   จํานวน 500,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางของเทศบาลตําบลยุหวา ที่ชํารุด
เสียหาย หรือจําเปนตองบํารุงรักษา เพื่อมิให เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกวาเดิม 
เชน อาคารสํานักงาน หองทํางาน หองประชุม รั้ว ถนน และบรรดาสิ่งกอสรางอื่น ๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 

         
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     รวม 1,310,000 บาท 
     งบดําเนินงาน       รวม 1,310,000 บาท 
          คาใชสอย       รวม 1,310,000 บาท
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
 โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเขตเทศบาลตําบลยุหวา  จํานวน 1,110,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเขตเทศบาล  
ตําบลยุหวา ไดแก คาจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยคาปายประชาสัมพันธ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน   

      - พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560 
      - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2560 
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที ่5 กุมภาพันธ 2562 
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 698 ลงวันที ่22 กุมภาพันธ 2562 
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที ่14 มีนาคม 2562 
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที ่12 มีนาคม 2563 
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที ่16 เมษายน 2563 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  

      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  พ.ศ.2559 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 119 
  ลําดับที่ 1         
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 โครงการบริหารจัดการขยะในหมูบาน    จํานวน 200,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะในหมูบาน เพื่อคัดแยกขยะ 
ในหมูบานและลดปริมาณขยะ ไดแก คาเอกสาร แบบพิมพ คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  

      - พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
      - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลว. 18 ตุลาคม 2560 
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที ่5 กุมภาพันธ 2562 
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 698 ลงวันที ่22 กุมภาพันธ 2562 
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที ่14 มีนาคม 2562 
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที ่12 มีนาคม 2563 
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที ่16 เมษายน 2563 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 119 
  ลําดับที่ 3          
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน    รวม 1,184,300 บาท 
     งบดําเนินงาน       รวม 1,034,300 บาท 
          คาใชสอย       รวม 1,034,300 บาท 
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลยุหวา  จํานวน 45,000  บาท 
  - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมสูงอายุตําบลยุหวา ไดแก  
  คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน   

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 105 
  ลําดับที่ 4  
            
 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบาน 

กับการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น    จํานวน 214,650 บาท 
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก คาปายคาสมนาคุณวิทยากร         
คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมารถยนต คาที่พัก คาของ
ที่ระลึก และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 126 
  ลําดับที่ 1  
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โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูนําและ 
กลุมผูสูงอายุตําบลยุหวา      จํานวน 145,000 บาท 

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูนําและกลุม
ผูสูงอายุตําบลยุหวา พ.ศ.2564 ไดแก คาปายคาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ คาจางเหมารถยนต คาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 106 
  ลําดับที่ 11         
   
 โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส     จํานวน 20,000  บาท 
  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคปองกันโรคเอดส ไดแก คาสมนาคุณ
  วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวันคาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ
  และคาใชจายอื่น ๆที่จําเปน   

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 117 
  ลําดับที่ 13  
           
 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพตําบลยุหวา จํานวน 145,000 บาท 

- เพื่ อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก  คาปายคาสมนาคุณวิทยากร             
คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมารถยนต คาที่พัก คาของ
ที่ระลึก และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน    
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 117 
  ลําดับที่ 12         
   
 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 

คุมบานตําบลยุหวา        จํานวน 145,000 บาท 
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก คาปาย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาเอกสารประกอบการอบรม คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมา
รถยนต คาที่พัก คาของที่ระลึก และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 120
  ลําดับที่ 8         
   
 โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีเทศบาลตําบลยุหวา   จํานวน 30,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีเทศบาลตําบลยุหวา ประจําป 2564
ไดแก คาปาย คาทํากรอบพรอมใบประกาศฯ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม  คาจางเหมาจัดสถานที ่คาถายเอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 105 
  ลําดับที่ 3  
 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุมสตรีแมบาน  จํานวน 20,000  บาท 
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพกลุมสตรี
แมบาน พ.ศ.2564 ไดแก คาปาย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 98 
  ลําดับที่ 3  
 

โครงการสงเสริมศักยภาพและการมีสวนรวม 
ในการพัฒนาทองถ่ินของสตรีตําบลยุหวา    จํานวน 214,650 บาท 

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมศักยภาพและการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นของสตรีตําบลยุหวา พ.ศ.2564 ไดแก คาปาย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาจางเหมารถยนต     
คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

       - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 105 
  ลําดับที่ 6          
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 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลยุหวา จํานวน 40,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลยุหวา 
ไดแก คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปาย  คาวัสดุอุปกรณ 
คาจางเหมารถยนตโดยสาร  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 105
ลําดับที่ 2  

            
โครงการสนับสนุนศูนยยุติธรรมชุมชน    จํานวน 15,000  บาท 

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลยุหวา
 ไดแก คาวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารคาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาปาย และคาใชจายอื่นๆ    
 ที่จําเปน 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 105 
  ลําดับที่ 1  
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     งบเงินอุดหนุน       รวม 150,000 บาท
 เงินอุดหนุน       รวม 150,000 บาท
 เงนิอุดหนุนสวนราชการ         
 โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจําหนาย OTOP  

ในงานมหกรรมไมดอกไมประดับ     จํานวน 5,000  บาท 
- เพื่อจายอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดง
และจําหนาย OTOP ในงานมหกรรมไมดอกไมประดับ   

      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  98 
  ลําดับที่ 4  
 

โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจําหนาย OTOP  
ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม   จํานวน 5,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดง
และจําหนาย OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม   

      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 99 
  ลําดับที่ 5  
            

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน       
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 บานสันปาตอง  

ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่  1 บานสันปาตอง ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  

     - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
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 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 บานกลาง 
ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานหนองหวาย  

ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานหนองหวาย ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 บานกิ่วแลหลวง  

ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 บานกิ่วแลหลวง ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
   

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 บานอุเม็ง  
ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 บานอุเม็ง ตําบลยุหวา โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
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 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 บานหนองปง  
ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่  6 บานหนองปง ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 บานใหมมวงกอน 

ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 บานใหมมวงกอน ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 บานรอง  

ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 บานรอง ตําบลยุหวา โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
   

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 บานตนผึ้ง  
ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 บานตนผึ้ง ตําบลยุหวา โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11 บานศาลา 
ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที ่11 บานศาลา ตําบลยุหวา โดยจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  

      - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12 บานดอนตัน 

ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่  12 บานดอนตัน ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 บานหนองพันเงิน  

ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 บานหนองพันเงิน ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
            
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 14 บานสันปาตองใต-มะจําโรง  

ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 
- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 14 บานสันปาตองใต-มะจําโรง ตําบลยุหวา โดย
จายเปนคาใชจายตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11         
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 บานหนองสะเรียม  
ตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติด    จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 บานหนองสะเรียม  ตําบลยุหวา โดยจายเปน
คาใชจายตามโครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบานเขตตําบลยุหวา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 104 
  ลําดับที่  11 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ       รวม 400,000 บาท 
     งบดําเนินงาน       รวม 280,000 บาท
 คาใชสอย       รวม 280,000 บาท
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
 คาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน - 

ประชาชนตําบลยุหวา       จํานวน 150,000  บาท 
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดการแขงขัน กีฬาเยาวชน ประชาชน และ
พัฒนาการกีฬาในระดับทองถิ่น เชน คาจัดสถานที ่คาตอบแทนคณะกรรมการ คาเงินรางวัลถวย
รางวัล และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 114 
  ลําดับที่  1  
 

คาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทุกระดับ จํานวน 50,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามวลชนสันปาตอง คาจัดสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาอําเภอสันปาตอง คาจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่น คาชุด
นักกีฬา ค าเสื้ อผู จัดการทีม ค าตอบแทนผูควบคุมทีม ค าเวชภัณฑยา ค าอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 114 
  ลําดับที่ 3          
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โครงการเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 80,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงทีมนักกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลยุหวา เขารวมแขงขัน
กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ไดแก คาจางเหมา
รถยนต คาอาหาร คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 114 
  ลําดับที่ 6         
   
     งบลงทุน        รวม 50,000  บาท 
          คาครภุัณฑ       รวม 50,000  บาท
 ครุภัณฑกีฬา          
 ชุดรวมเชือกถัก       จํานวน 25,000  บาท 

- เพื่อเปนคาจัดซื้อชุดรวมเชือกถัก จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
      1. ขนาดความกวาง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร  
      2. โครงสรางวัสดุเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง ไมนอยกวา 2 นิ้ว โครงสรางรอง วัสดุทอเหล็ก 
  ขนาดเสนผานศูนยกลาง ไมนอยกวา 1.2 นิ้ว ความหนาไมนอยกวา 2.3 มิลลิเมตร 
      3. เบาะชิงชาเปนพลาสติกหรือเหล็ก กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 26 ลําดับที่ 38    
        
 อุปกรณบริหารหนาทอง แบบซิทอัพคู    จํานวน 25,000  บาท 

- เพื่อเปนคาจัดซื้ออุปกรณบริหารหนาทอง แบบซิทอัพคู จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
      1. ขนาดความกวาง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 0.8 เมตร  
      2. โครงสรางวัสดุเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง ไมนอยกวา 2 นิ้ว โครงสรางรอง วัสดุทอเหล็ก 
  ขนาดเสนผานศูนยกลาง ไมนอยกวา 1.2 นิ้ว ความหนาไมนอยกวา 2.3 มิลลิเมตร 
      3. เบาะรองนอนเปนพลาสติก กวาง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร 
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ครุภัณฑดังกลาว เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชสําหรับการดําเนินงานของเทศบาลซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด และจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 26 ลําดับที่ 39    
        
     งบเงินอุดหนุน       รวม 70,000  บาท
 เงินอุดหนุน       รวม 70,000  บาท
 เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน       
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 บานสันปาตอง ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 

ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 
- เพื่ อจายเปน เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ าน หมูที่  1 บานสันปาตอง ตําบลยุหวา          
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
             

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 บานกลาง ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 
ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 บานกลาง ตําบลยุหวา ตามโครงการ
สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานหนองหวาย ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 

ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานหนองหวาย ตําบลยุหวา ตาม
โครงการสงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 บานกิ่วแลหลวง ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 

ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 บานกิ่วแลหลวง ตําบลยุหวา ตาม
โครงการสงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
   

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 บานอุเม็ง ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 
ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 บานอุเม็ง ตําบลยุหวา ตามโครงการ
สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 บานหนองปง ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 

ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 บานหนองปง ตําบลยุหวา ตามโครงการ
สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 บานใหมมวงกอน ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 
ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 บานใหมมวงกอน ตําบลยุหวา ตาม
โครงการสงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 บานรอง ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 

ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 บานรอง ตําบลยุหวา ตามโครงการ
สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 บานตนผึ้ง ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 

ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 บานตนผึ้ง ตําบลยุหวา ตามโครงการ
สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
   

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11 บานศาลา ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 
ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานศาลา หมูที่ 11 ตําบลยุหวา ตามโครงการ
สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
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ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 12 บานดอนตัน ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 

ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 
- เพื่ อจายเปน เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ าน  หมูที่  12 บ านดอนตัน  ตําบลยุหวา           
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 

     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
   

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 บานหนองพันเงิน ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 
ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 บานหนองพันเงิน ตําบลยุหวา ตาม
โครงการสงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
   
 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 14 บานสันปาตองใต-มะจําโรง ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 

ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที ่14 บานสันปาตองใต-มะจําโรง ตําบลยุหวา 

 ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4         
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 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 บานหนองสะเรียม ตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 
ดานการกีฬา เยาวชน ประชาชนในตําบลยุหวา   จํานวน 5,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 บานหนองสะเรียม ตําบลยุหวา ตาม
โครงการสงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา  เยาวชน  ประชาชนในตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่  114 
  ลําดับที่  4 
 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น      รวม 376,000 บาท 
     งบดําเนินงาน       รวม 270,000 บาท
 คาใชสอย       รวม 270,000 บาท
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
 โครงการสืบสานประเพณีวันเขาพรรษา    จํานวน 50,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีวันเขาพรรษา ไดแก คาเทียนพรอมตกแตง 
 คาจตุปจจัยไทยทานและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  ฯลฯ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่องซักซอม
แนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 112 
  ลําดับที่ 1  
            
 โครงการสืบสานและอนุรักษประเพณีลอยกระทง   จํานวน 120,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานและอนุรักษประเพณีลอยกระทง ไดแก คาปาย    
 คาสถานที่ คาเครื่องเสียง คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาของขวัญ ของรางวัล 
 และคาใชจาย อื่น ๆ ที่จําเปน  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่องซักซอม
แนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 112 
  ลําดับที่ 4  
            

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต   จํานวน 100,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต ไดแก คาปาย

 คาสถานที่ คาเครื่องเสียง คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาซื้อของดําหัว และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่องซักซอม
แนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 112 
  ลําดับที ่2  
           
     งบเงินอุดหนุน       รวม 106,000 บาท 
          เงินอุดหนุน       รวม 106,000 บาท 

เงนิอุดหนุนสวนราชการ         
 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี/อําเภอ   จํานวน 3,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง ตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีทองถิ่นของอําเภอสันปาตอง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 113 
  ลําดับที่  8         
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 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี/อําเภอ    จํานวน 10,000  บาท 
  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี
  รัฐพิธี ตาง ๆ ของอําเภอสันปาตอง 

ระเบียบ/หนังสือสัง่การ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 124 
  ลําดับที่ 19         
   

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ปนสาธารณประโยชน       
 โครงการงานสืบสานชาติพันธ ตํานานศิลป ถิ่นสันปาตอง  จํานวน 8,000  บาท 

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสันปาตอง ตามโครงการงานสืบสานชาติพันธ 
  ตํานานศิลป ถิ่นสันปาตอง 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 112 
  ลําดับที่ 6  
            
 โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   จํานวน 5,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสันปาตอง ตามโครงการสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 112 
  ลําดับที่ 5  
        
 โครงการอนุรักษสงเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุ   จํานวน 80,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนหนวยอบรมประชาชนตําบลยุหวาตามโครงการอนุรักษสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุและพระพุทธรูป 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 113 
  ลําดับที่ 7         
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งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว    รวม 22,000  บาท 
     งบเงินอุดหนุน       รวม 22,000  บาท
 เงินอุดหนุน       รวม 22,000  บาท
 เงนิอุดหนุนสวนราชการ         
 โครงการจัดงานไมดอกไมประดับ (อําเภอสันปาตอง)   จํานวน 22,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง ตามโครงการจัดงานไมดอก        
ไมประดับ (อําเภอสันปาตอง)  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 121
   ลําดับที่ 2  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน      รวม 6,392,400 บาท 
     งบลงทุน        รวม 6,392,400 บาท
 คาที่ดินและสิ่งกอสราง      รวม 6,392,400 บาท
 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค        
 โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ถนนซอย 2 บานสันปาตอง หมูที่ 1     จํานวน 140,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 2 บานสันปาตอง หมูที ่1  

             ชวงที ่1 (ฝงซายทาง) ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   
             ชวงที ่2 (ฝงขวาทาง) ขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
      รวมพ้ืนที่ดําเนินการ 250.00 ตารางเมตร จํานวน 1 แหง 
      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 3 ลําดับที่ 2    
        
 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ลําเหมืองสาธารณะ 

เลียบถนนซอย 9 บานใหมมวงกอน หมูที่ 7    จํานวน 335,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา ลําเหมืองสาธารณะเลียบถนน ซอย 9 บานใหมมวงกอน 

 หมูที่ 7 โดยวางทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 0.40 เมตร พรอมบอพัก 
 ความยาวรวมบอพัก 154.00 เมตร จํานวน 1 แหง  

     - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 7 ลําดับที่ 29 
            

โครงการกอสรางทอระบายน้ําลําเหมืองสาธารณะ  
เลียบถนนซอย 1/1 บานหนองหวาย หมูที่ 3   จํานวน 158,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ําลําเหมืองสาธารณะ เลียบถนนซอย 1/1 บานหนองหวาย 
 หมูที่ 3 โดยวางทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 0.40 เมตร พรอมบอพัก 
 ความยาวรวมบอพัก 60.00 เมตร จํานวน 1 แหง 

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 6 ลําดับที่ 24 
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 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองสาธารณประโยชน  
บานหนองพันเงิน หมูที่ 13     จํานวน 325,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองสาธารณประโยชน บานหนองพันเงิน 
 หมูที ่13 ขนาดกวาง 2.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.40 เมตร (แบบชองเดียว) จํานวน 1 แหง 

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 8 ลําดับที่ 37    
        
 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เลียบถนนซอย 14 และซอย 7/1 บานกิ่วแลหลวง หมูที่ 4  จํานวน 498,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคา กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนซอย 14 และซอย 7/1 

 บานกิ่วแลหลวง หมูที ่4 จํานวน 3 ชวง 
ชวงที ่1 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาคอนกรีต ความกวาง 0.30 เมตร ยาว 23.00    
          เมตร สูง 0.30 - 0.35 เมตร  

               ชวงที่ 2 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาเหล็ก ความกวาง 0.30 เมตร ยาว 20.00 
       เมตร สูง 0.35 - 0.40 เมตร  
               ชวงท่ี 3 กอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. พรอมฝาคอนกรีต ความกวาง 0.30 เมตร ยาว  137.00 
       เมตร สูง 0.40 - 0.70 เมตร รวมความยาว 180.00 เมตร จํานวน 1 แหง 
      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 6 ลําดับที่ 25 
            
 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เลียบถนนสายหลักในหมูบาน บานกลาง หมูที่ 2   จํานวน 190,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคา กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายหลักในหมูบาน บานกลาง 

 หมูที่ 2 ขนาดความกวาง 0.30 เมตร สูง 0.40 -0.55 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 66.50 เมตร 
 จํานวน 1 แหง 

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 6 ลําดับที่ 21 
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 โครงการกอสรางอาคารเมรุเตาเดี่ยว บานอุเม็ง หมูที่ 5  จํานวน 1,150,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเมรุเตาเดี่ยว บานอุเม็ง หมูที่ 5 ขนาดกวาง 6.50 เมตร ยาว 9.50
เมตร สถานที่กอสรางฌาปนสถาน บานดง หมูที่ 11 ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 1 หลัง 

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 97 ลําดับที่ 59
            
 โครงการกอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน (ใตถุนโลง)  

โรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1    จํานวน 1,114,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคา กอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) แบบตอกเสาเข็ม

 ตามแบบมาตรฐาน (โรงเรียนเทศบาล) สน.ศท. 4/12 โรงเรียนสันปาตองเทศบาลตําบลยุหวา 1
 จํานวน 1 หลัง งบประมาณเงินจัดสรร 11,140,000 บาท งบประมาณเทศบาลตําบลยุหวา    
 ตั้งสมทบ 1,114,000 บาท  (งบประมาณสมทบรอยละ 10)  

- ตามหนังสือ ที่ มท 0810.8/ว1350 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการนํา
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาสมทบกับจัดสรร ตามจํานวนเงินนอกงบประมาณ
ที่กําหนดในเอกสารประกอบ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย สําหรับรายการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 9 ลําดับที่ 45 
 

โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานสันปาตอง หมูที่ 1 จํานวน 101,900 บาท 
- เพื่อจายเปนคา ติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานสนัปาตอง หมูที ่1 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

      1. แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
      2. ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150 วัตต จํานวน 22 ชุด 
      3. สายดรอบวายน ขนาด 2*0.9 มม. (200 เมตร/มวน) จํานวน 9 มวน รวมคาแรงติดตั้งพรอม
  อุปกรณ 
        - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 10 ลําดับที่ 1    
        
 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานหนองปง หมูที่ 6 จํานวน 131,500 บาท 

- เพื่อจายเปนคา ติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานหนองปง หมูที ่6 มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี ้
      1. แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
      2. ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150 วัตต จํานวน 35 ชุด 

3. สายดรอบวายน ขนาด 2*0.9 มม. (200 เมตร/มวน) จํานวน 13 มวน รวมคาแรงติดตั้งพรอม
อุปกรณ 
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        - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 10 ลําดับที่ 3 
 

โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานรอง หมูที่ 8  จํานวน 109,100 บาท 
- เพื่อจายเปนคา ติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานรอง หมูที่ 8 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

      1. แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
      2. ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150 วัตต จํานวน 28 ชุด 

3. สายดรอบวายน ขนาด 2*0.9 มม. (200 เมตร/มวน) จํานวน 9 มวน รวมคาแรงติดตั้งพรอม
อุปกรณ 

      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 ประจําป 

  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 10 ลําดับที่ 4 
 
โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานตนผึ้ง หมูที่ 9 จํานวน 106,500 บาท 

- เพื่อจายเปนคาติดต้ังเสียงตามสายประจําหมูบาน บานตนผึ้ง หมูที ่9 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
      1. แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
     2. ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150 วัตต จํานวน 20 ชุด 

3. สายดรอบวายน ขนาด 2*0.9 มม. (200 เมตร/มวน) จํานวน 11 มวน รวมคาแรงติดตั้งพรอม
อุปกรณ 

      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 11 ลําดับที่ 5 
              

โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานศาลา หมูที่ 11 จํานวน 168,300 บาท
  - เพื่อจายเปนคา ติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานศาลา หมูที ่11 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
      1. แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
      2. ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150 วัตต จํานวน 44 ชุด 

3. สายดรอบวายน ขนาด 2*0.9 มม. (200 เมตร/มวน) จํานวน 19 มวน รวมคาแรงติดตั้งพรอม
อุปกรณ 

        - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 11 ลําดับที่ 6    
    
 
 
 
 
         



- 98 - 
 

 โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานหนองสะเรียม หมูที่ 15 จํานวน 142,100 บาท 
- เพื่อจายเปนคา ติดตั้งเสียงตามสายประจําหมูบาน บานหนองสะเรียม หมูที่ 15 มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 

      1. แอมปขยายเสียงตามสาย ขนาด 1,500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
      2. ชุดลําโพงฮอรน ขนาด 150 วัตต จํานวน 28 ชุด 

3. สายดรอบวายน ขนาด 2*0.9 มม. (200 เมตร/มวน) จํานวน 17 มวน รวมคาแรงติดตั้งพรอม
อุปกรณ 

      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 11 ลําดับที่ 7    
        

โครงการปรับปรุงตอเติมโรงจอดรถเปนหองซอมบํารุงงานชาง  
เทศบาลตําบลยุหวา      จํานวน 109,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมโรงจอดรถเปนหองซอมบํารุงงานชาง  ขนาดกวาง 4.20 เมตร
ยาว 4.60 เมตร โดยติดตั้งเสาเหล็ก จํานวน 2 ตน และผนังกออิฐฉาบปูนเรียบทาสี คิดเปนพื้นที่
ไมนอยกวา 19.00 ตารางเมตร พรอมจัดซื้อชั้นวางอุปกรณสําเร็จ  

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 9 ลําดับที่ 44 
            

โครงการปรับปรุงตอเติมโรงเพาะชําเปนหองเก็บเอกสาร 
เทศบาลตําบลยุหวา      จํานวน 259,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมโรงเพาะชําเปนหองเก็บเอกสาร ขนาด กวาง 4.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร โดยกอสรางโครงสรางหลังคาเหล็กพรอมมุงหลังคาดวยเมทัลชีท และกออิฐฉาบ
ปูนเรียบทาสี คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 24.00 ตารางเมตร พรอมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ทางเดินเทากับโรงจอดรถเทศบาลตําบลยุหวา  

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 9 ลําดับที่ 42 
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 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลยุหวา      จํานวน 232,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลยุหวา
ขนาดกวาง 2.50 - 3.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร และโครงสรางหลังคาเหล็กพรอมมุงหลังคาดวย
เมทัลชีท คิดเปนพื้นท่ีไมนอยกวา 77.00 ตารางเมตร พรอมจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ  

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 9 ลําดับที่ 43 
            

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค บานหนองสะเรียม หมูที่ 15 จํานวน  132,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค บานหนองสะเรียม หมูที ่15 โดยปรับปรุง
ระบบแสงสวางอาคารเดิมและกอสรางหองน้ํา ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร จํานวน
1 หลัง 

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 8 ลําดับที่ 41 
            
 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงคภายในสนามกีฬา  

บานสันปาตองใต-มะจําโรง หมูที่ 14    จํานวน 248,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงตอเตมิอาคารอเนกประสงคภายในสนามกีฬา บานสนัปาตองใต-มะจําโรง 

 หมูที่ 14 ขนาดกวาง 9.90 เมตร ยาว 10.00 เมตร จํานวน 1 หลัง 
      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 95 ลําดับที่ 44 
            

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานดอนตัน หมูที่ 12  จํานวน 320,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานดอนตัน หมูที ่12 โดยการเดินระบบทอเมน
จายน้ําประปาใหม 

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 8 ลําดับที่ 36 
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานตนผึ้ง หมูที่ 9  จํานวน 350,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานตนผึ้ง หมูที ่9 โดยการเดินระบบทอเมนจาย
น้ําประปาใหม 

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 
  พ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 8 ลําดับที่ 34 
          

โครงการติดตั้งปายจราจรและไฟฟาแสงสวางพรอมกระจกโคงตามจุดเสี่ยงภัยถนนสายหลักภายในหมูบาน 
บานดอนตัน หมูที่ 12      จํานวน 73,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคา บํารุงรักษาทาง โดยการจางเหมาติดตั้งปายจราจรและไฟฟาแสงสวางพรอม
กระจกโคง ตามจุดเสี่ยงภัยถนนสายหลักภายในหมูบาน บานดอนตัน หมูที ่12 จํานวน 2 จุด 

      - ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตําบลยุหวา  
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 89 ลําดับที่ 22 
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แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร       รวม 250,000 บาท 
     งบดําเนินงาน       รวม 250,000 บาท
 คาใชสอย       รวม 250,000 บาท
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
 โครงการบริหารจัดการน้ําตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

"ธนาคารน้ําใตดิน"      จํานวน 20,000  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก คาจางเหมาบริการขุดเจาะบอ/สระ

 คาปาย คาวัสดุอุปรณ คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
   ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 98 ลําดับที่ 1  
 

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ศบกต.) 
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (ศศต.) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และอาสาสมคัรเกษตร 
(อกษ.) ตําบลยุหวา      จํานวน 145,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ศบกต.) ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศศต.) อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) และอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ตําบลยุหวา ไดแก
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คาจางเหมา
รถยนต คาของที่ระลึก และคาใชจายอื่น ๆที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ลงวันที ่5 สิงหาคม 2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 101 ลําดับที่ 4
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยบริการและ 
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลยุหวา    จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลยุหวา ไดแก คาจัดประชุมคณะกรรมการฯ    
คาวัสดุอุปกรณ คาสํารวจขอมูลและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 100 
  ลําดับที่ 1  
            

โครงการสงเสริมสนับสนุนการทําปุยจากเศษวัสดุเหลือใช 
ในพื้นท่ีตําบลยุหวา       จํานวน 15,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ  ไดแก คาปุยคอก  กากน้ําตาล  คาปาย 
  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 101 
  ลําดับที ่6         
   
 โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลยุหวา จํานวน  50,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลยุหวา ไดแก คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659   
ลงวัน ที ่ 24  สิงหาคม 2553   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 100 
  ลําดับที ่2  
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตําบลยุหวา    จํานวน 10,000  บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ
 วิทยากร คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม
2558 เรื่องการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่  24
กรกฎาคม 2560 เรื่องการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- หนั งสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ด วนที่ สุด ที่  มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่  4
เมษายน 2562 เรื่องการดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ของเทศบาลตําบลยุหวา หนาที่ 98 
  ลําดับที่ 2  
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แผนงานงบกลาง 
     งบกลาง        รวม 27,531,386 บาท
 งบกลาง        รวม 27,531,386 บาท
 งบกลาง        รวม 27,531,386 บาท
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จํานวน 282,614 บาท 

- เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางเทศบาลตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต.ดวนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวันที ่22 มกราคม 2557 

 เรื่องการจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 

 2557 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     จํานวน 11,305  บาท 

- เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจางเทศบาลตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 

 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน 
            
 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ      จํานวน 21,326,400 บาท 

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุหมูที ่1-9 และ 11-15 ตําบลยุหวา จํานวน  2,712 ราย   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย ยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป  
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ 

 
เบี้ยยังชีพคนพิการ      จํานวน 4,320,000 บาท 

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการ หมูที ่1-9 และ 11-15 ตําบลยุหวา จํานวน  450 ราย   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป  
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ 

 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส      จํานวน 318,000 บาท 

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส หมูที่ 1-9 และ 11-15 ตําบลยุหวา จํานวน  53  ราย   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2563 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป  
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ 
 

สํารองจาย       จํานวน 200,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปนเรงดวนซึ่งไมสามารถคาดการณลวงหนาได
เชน การเกิดสาธารณภัยตางๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม หรือกรณีการปองกันและยับย้ังกอนการเกิดสาธารณภัย
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีที่มีความจําเปนตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณ   
ตั้งจายไว หรือกรณีท่ีมีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงินประเภทนี ้ฯลฯ      
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 

 2563 เรื่องการกําหนดรายการในงบกลาง ประเภทสํารองจาย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่องซักซอม
แนวทางการใชจายงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่  8 กุมภาพันธ 2560     
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราช บัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 



- 106 - 
 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 
 2561 เรื่องการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว ป พ.ศ.2561 – 2562  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม
2562 เรื่องการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและ
ดินถลมในพื้นท่ีภาคใต ป 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 

 2562 เรื่องการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงป 2562/2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน

 2563 เรื่องการเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0624/ว 7552 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง  
การปองกันและลดผลกระทบจากกรณีคาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 0503  ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 

 เรื่องการปองกันและแกไขปญหาสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533  ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 

 เรื่องการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 0924  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 
 แนวทางการดําเนินการตามกฎหมายกับผูจุดไฟเผาตอซังขาวหรือพืชไรตาง ๆ และเผาปาทําให
 เกิดเหตุรําคาญ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 

 2563 เรื่องขอความรวมมือดําเนินมาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลายป 2563 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2563 เรื่องการรายงานการใหความชวยเหลือประชาชน (การดํารงชีวิต) จากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  
เรื่องขอใหกําชับองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการปองกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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รายจายตามขอผูกพัน          
คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ (สทท.)    จํานวน 54,186  บาท 

- เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคา
บํารุงสมาคม พ.ศ.2555 และขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.2556 

            
 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ตําบลยุหวา จํานวน 300,000 บาท 

- เพื่อนําจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบลยุหวา  
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่  20 เมษายน
2563 เรื่องแจงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับ
ที ่3) และชองทางการเขาถึงขอมูลการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ในการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

            
 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     จํานวน 50,000  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยุหวา 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 34 ลงวันที ่30 กันยายน 2562  

            
 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 632,970 บาท 
  - เพื่อจายเปนเงินสมบทกองทนุบําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิ่นโดยคํานวณในอัตรา รอยละ 2   

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 34 ลงวันที ่30 กันยายน 2562  

            
 เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)   จํานวน 35,911  บาท 

- เพื่อจายเปนเงินสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการใหกับครูถายโอน โรงเรียนเทศบาล
ตําบลยุหวา 1 (สันปาตอง)  จํานวน 1 อัตราในอัตรา รอยละ 5   
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2559 

            


