
ร่างร่าง  

  

ข้อบัญญัติงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.พ.ศ.22555588  

ของของ  
  

อองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนงค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าอ าเภภอค าเภขื่อนกก้วเภภอค าเภขื่อนกก้ว  

จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร 
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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
ค ากถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายค ากถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.พ.ศ.  22555588  

  

ของของ  

องค์การบริองค์การบริหารส่วนต าบลหารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน    

อ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว อ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว   

จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร  
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ค ากถลงงบประมาณค ากถลงงบประมาณ  

ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22555588  

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน อีกครั้งหนึ่ง       ฉะนั้นในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงาน   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
         1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ. 2556    องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งมนมีสถานะการเงิน ดังนี้    ณ วันที่  30  กันยายน     พ.ศ. 2556      

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  26,972,223.98   บาท 
1.1.2  เงินสะสม   16,176,460.86   บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม   8,604,460.34   บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังมิได้เบิกจ่าย  จ านวน     7    โครงการ  

รวม    544,682.24     บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน –โครงการ รวม      -     บาท 
 1.2  เงินกู้คงค้าง      -    บาท 

   2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
      (1) รายรับจริงท้ังสิ้น        จ านวน     30,686,047.96   บาท  
ประกอบด้วย 
   -หมวดภาษีอากร     จ านวน          142,314.47  บาท 
   -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน            27,827.00  บาท 
   -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน          161,636.09  บาท 
   -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน            65,865.00  บาท 
   -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน            78,739.00  บาท 
   -หมวดรายได้จากทุน    จ านวน       -  บาท 
   -หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน     13,947,295.40  บาท 
  -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน       8,356,046.00  บาท 
      (2) เภงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน       7,906,325.00  บาท 
     (3) รายจ่ายจริง     จ านวน     15,933,813.69   บาท 
ประกอบด้วย 
  -งบกลาง     จ าวน          947,536.00  บาท 
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   -งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  3,794,986.68  บาท 
 
  -งบด าเนินการ(หมวดค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ/หมวดค่าสาธารณูปโภค)จ านวน 
7,231,451.28  บาท 
  -งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จ านวน       2,013,662.24  บาท 
   -งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น)   จ านวน            20,000.00   บาท 
   -งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)  จ านวน       1,926,177.49  บาท 
       (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเภงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 7,892,971.00     บาท 
       (5) มีการจ่ายเภงินสะสมเภพื่อด าเภนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน          468,340.00  บาท 

  3. งบเภฉพาะการ 
       ประเภทกิจการ.........................................-....................... กิจการ................-..................... 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.......-.....  มีรายรับจริง ..........-........ บาท รายจ่ายจริง...................-......... 
บาท 
   เงินกู้จากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ  จ านวน  - บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล   จ านวน  - บาท 
    ก าไรสุทธิ    จ านวน  - บาท 
    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่ .......-........ จ านวน  - บาท 
    ทรัพย์จ าน า    จ านวน  - บาท 
 

*********************************************** 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
  

ค ากถลงงบประมาณค ากถลงงบประมาณ  
  

ตามหมวดรายรับ  ตามหมวดรายรับ  ––      ตามหมวดรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย  
  

ข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมางบประมาณรายจ่ายณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.พ.ศ.25582558  
  

ของของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   

อ าเภภอค าเภขื่อนกก้วอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว  

จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร  
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ค ากถลงงบประมาณค ากถลงงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22555588  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

อ าเภภอค าเภขื่อนกก้วอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว            จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร  

********************************************************************  

2.1 ราย2.1 รายรับรับ(ตาม(ตามหมวดราหมวดรายรับยรับ) 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี  2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

รายได้จัดเภก็บเภอง    
 หมวดภาษีอากร 142,314.47 122,000.00 142,200.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 27,827.00 11,600.00 26,150.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 161,636.09 133,000.00 171,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
65,865.00 253,000.00 264,000.00 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 78,739.00 135,300.00 78,300.00 
 หมวดรายได้จากทุน 0 0 0 
 รวมรายได้จัดเภก็บเภอง 476,381.56 654,900.00 681,650.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเภก็บกล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 13,947,295.40 10,910,000.00 14,007,000.00 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเภก็บกล้วจัดสรรให้ 13,947,295.40 10,910,000.00 14,007,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,356,046.00 8,500,000.00 8,500,000.00 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ 8,356,046.00 8,500,000.00 8,500,000.00 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
22,779,722.96 

 
20,064,900.00 

 
23,188,650.00 
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ค ากถลงงบประมาณค ากถลงงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. . 22555588  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน     องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน       

อ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว   อ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว               จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร  

******************************************************************************  

2.2.22  รายรายรับรับ(ร(รายายละละเภอียดในกต่เภอียดในกต่หมวดราหมวดรายรับ)ยรับ) 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี  2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

1.รายได้จัดเภก็บเภอง    
 1.1 หมวดภาษีอากร    
  -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 53,093.92 52,000.00 53,000.00 
  -ภาษีบ ารุงท้องที่ 86,948.55 68,000.00 87,000.00 
  -ภาษีป้าย 2,272.00 2,000.00 2,200.00 
  -อากรฆ่าสัตว์ 0 0 0 

รวม 114422,,331144..4477  112222,,000000..0000  114422,,220000..0000  

 1.2 หมวดค่าธรรมเภนียม ค่าปรับ กละใบอนุญาต    
  -ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 667799..0000  660000..0000  660000..0000  
  -ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 55,,000000..0000  55,,000000..0000  55,,000000..0000  
  -ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
22,,992200..0000  33,,220000..0000  33,,000000..0000  

  -ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ ต่าง ๆ 226600..0000  550000..0000  550000..0000  
  -ค่าปรับผิดสัญญา 1177,,000088..0000  11,,000000..0000  1155,,000000..0000  
  -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 443300..0000  550000..0000  440000..0000  
  -ค่าใบอนุญาตใช้เคร่ืองเสียง 114400..0000  220000..0000  115500..0000  
  -ค่าใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล 00  110000..0000  110000  
  -ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ 
112200..0000 550000..0000 220000 

  -ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 11,,000000..0000 00  11,,000000 

  -ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 227700..0000 00  220000 

  รวม 2277,,882277..0000  1111,,660000..0000  2266,,115500..0000  

 1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
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  -ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 220000..0000  11,,000000..0000  11,,000000..0000  
  -ดอกเบี้ย 116611,,443366..0099 113322,,000000..0000 117700,,000000..0000 

รวม  116611,,663366..0099 113333,,000000..0000 171,000.00 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี  2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

 1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคกละการ
พาณิชย์ 

   

  -รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
(ประปา) 

6655,,886655..0000  4433,,000000..0000  8844,,000000..0000  

  -รายได้จากค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 00 221100,,000000..0000 118800,,000000..0000 

รวม  65,865.00 253,000.00 264,000.00 

 1.5 หมวดรายได้เภบ็ดเภตล็ด    
  -เงินที่มีผู้อุทิศให้ 9999..0000 100.00 110000..0000 
  -ค่าขายแบบแปลน 3311,,550000..0000 40,000.00 3300,,000000..0000 
  -ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 00 200.00 220000..0000 
  -รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 4477,,114400..0000 95,000.00 4488,,000000..0000 

  รวม  78,739.00 135,300.00 78,300.00 

 1.6 หมวดรายได้จากทุน    
  -ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0 0 00 
  -รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 0 0 00 

รวม  0 0 0 

รวมรายได้จัดเภก็บเภอง 476,381.56 654,900.00 681,650.00 

2. ภาษีจัดสรร                                             
 2.1 หมวดภาษีจัดสรร    
  -ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผน ฯ 77,,889922,,442288.15 5,700,000.00 8,000,000.00 
  -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9   22,,117766,,990000..0077 2,000,000.00 2,200,000.00 
  -ภาษีธุรกิจเฉพาะ 112200,,881177..1144 0 120,000.00 
  -ภาษีสุรา 11,,003355,,776688..9922 1,030,000.00 1,030,000.00 
  -ภาษีสรรพสามิต            22,,226644,,445588..3311 1,840,000.00 2,200,000.00 
  -ค่าภาคหลวงแร่ 5555,,338877..9999 35,000.00 55,000.00 
  -ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 6677,,991199..8822 75,000.00 68,000.00 
  -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ที่ดิน        
333333,,661155..0000 230,000.00 334,000.00 
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รวมรายได้ภาษีจัดสรร  13,947,295.40 10,910,000.00 14,007,000.00 

3. เภงินอุดหนุนท่ัวไป    
 3.1 หมวดเภงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล    
  -เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
88,,335566,,004466..0000 8,500,000.00 8,500,000.00 

รวมรายได้เภงินอุดหนุน  8,356,046.00 8,500,000.00 8,500,000.00 

รวมรายได้ท้ังสิ้น 22,779,722.96 20,064,900.00 23,188,650.00 

ค ากถลงงบประมาณค ากถลงงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22555588  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

อ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว           จังหวัดยโสธรอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว           จังหวัดยโสธร  

************************************************************************  

2.2.33  รายจ่รายจ่ายาย((ตามตามงบงบรายจ่ายรายจ่ายกละกละหมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย)) 
 

รายจ่าย 
รายรับจริง 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี  2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

จ่ายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 947,536.00 1,188,400.00 1,408920.00 

 รวมงบกลาง 947,536.00 1,188,400.00 1,408,920.00 

 งบบุคลากร    
  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,768,086.68 3,312,220.00 3,878,250.00 
  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,026,900.00 1,133,200.00 1,366,610.00 

รวมงบบุคลากร 3,794,986.68 4,425,420.00 5,244,860.00 

 งบด าเภนินงาน    
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 6,990,293.54 8,502,480.00 10,328,370.00 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 241,157.74 291,000.00 302,000.00 

รวมงบด าเภนินการ 7,231,451.28 8,793,480.00 10,630,370.00 

 งบลงทุน     
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 2,013,662.24 2,652,200.00 2,521,400.00 
  รวมงบลงทุน 2,013,662.24 2,652,200.00 2,521,400.00 

 งบรายจ่ายอื่น    
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  หมวดรายจ่ายอ่ืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
  รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

 งบเภงินอุดหนุน    
  หมวดเงินอุดหนุน 1,926,177.49 2,985,400.00 3,363,100.00 
                              1,926,177.49 2,985,400.00 3,363,100.00 

  
รวมจ่ายจากงบประมาณท้ังสิ้น 

 

 

15,933,813.69 
 

20,064,900.00 
 

23,188,650.00 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
  

บันทึกหลักการบันทึกหลักการกละกละเภหตุผลเภหตุผล  
  
  

ข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
  

ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.พ.ศ.22555588  

  

ของของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน    

อ าเภภอค าเภขื่อนกก้วอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว  

  จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร



ห น้ า  | 14 

 

บันทึกหลกัการกละเภหตุผลบันทึกหลกัการกละเภหตุผล  

                        ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22555588  

                ขององค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน  

อ าเภภอค าเภขื่อนกก้วอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว  

จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร  
      ******************************************* 

หลักการ 
 

    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้         ยอดรวม  23,188,650 บาท 
 โดยกยกรายละเภอียดตามกผนงาน  ได้ดังน้ี 

ก. ด้านบริหารท่ัวไป 
  1.  แผนงานบริหารทั่วไป      ยอดรวม  9,662,840   บาท 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ยอดรวม     954,200 บาท 

ข. ด้านบริการชุมชนกละสังคม 
1. แผนงานการศึกษา       ยอดรวม   6,241,750  บาท 

  2. แผนงานสาธารณสุข       ยอดรวม      431,200  บาท   
  
  3. แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม      190,000 บาท 
  4. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม   2,899,740 บาท 
  5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม      320,000  บาท    
  6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม      713,000  บาท 

ค. ด้านการเภศรษฐกิจ 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม            -         บาท 
  2. แผนงานการเกษตร    ยอดรวม       70,000  บาท 
    3. แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม     297,000 บาท 
 ง. ด้านการด าเภนินงานอื่น 
  1. แผนงานงบกลาง        ยอดรวม  1,408,920  บาท 
  

เภหตุผล 
  เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร        ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล    ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25582558  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน      

อ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว  อ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว    

จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร  
***************************************** 

 โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว    
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2557   เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 23,188,650  บาท  
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  23,188,650  บาท  โดยแยกรายจ่ายตามแผนงาน ได้ดังนี้ 

ก. ด้านบริหารท่ัวไป 
  1.  แผนงานบริหารทั่วไป      ยอดรวม  9,662,840   บาท 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ยอดรวม     954,200 บาท 

ข. ด้านบริการชุมชนกละสังคม 
1. แผนงานการศึกษา       ยอดรวม   6,241,750  บาท 

  2. แผนงานสาธารณสุข       ยอดรวม      431,200  บาท   
  
  3. แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม      190,000 บาท 
  4. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม   2,899,740 บาท 
  5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม      320,000  บาท    
  6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม      713,000  บาท 

ค. ด้านการเภศรษฐกิจ 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม            -         บาท 
  2. แผนงานการเกษตร    ยอดรวม       70,000  บาท 
    3. แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม     297,000 บาท 
 ง. ด้านการด าเภนินงานอื่น 
  1. แผนงานงบกลาง        ยอดรวม  1,408,920  บาท                                                                           
                  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น               23,188,650        บาท
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   ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น         0    บาท   
ดังนี้ 

งบ หมวดรายจ่าย ยอดรวม (บาท) 
งบกลาง งบกลาง 0 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 0 
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  และหมวดค่า

สาธารณูปโภค 
0 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 0 
งบรายจ่ายอ่ืน หมวดรายจ่ายอ่ืน 0 
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 0 

รวมรายจ่าย 0 
  
   ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่                  เดือน    กันยายน      พ.ศ.2557 
 
  

(ลงนาม)................................................ 
                  (นายอุดม    พิจารณ์) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 
 
                     อนุมัติ   

        
 

(ลงนาม).................................................... 
                  (นายพิสิษฐ์    แร่ทอง) 
                 นายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

 
 

**************************************** 
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  ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
  

รายละเภอียดรายละเภอียด  

ประกอบข้อบัญญัติประกอบข้อบัญญัติ  

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.22555588  

  

ของของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน      

อ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว อ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว   

จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร  

      

ประกอบด้วยประกอบด้วย  

      --  รายงานรายลรายงานรายละเภอียดะเภอียดประมาณการรายรับประมาณการรายรับ  

      --  รายละเภอยีดรายละเภอยีดรายจ่ายตามกผนงานรายจ่ายตามกผนงาน  

        --  รายละเภอยีดรายจ่ายตามรายละเภอยีดรายจ่ายตามกผนงานกต่ละส่วนงานกผนงานกต่ละส่วนงาน 
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รายละเภอียดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน     
อ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว   จังหวัดยโสธร 

***************************************************************** 
 

                                   ตั้งรับไว้รวม       23,188,650     บาท  
 จ่ายจากรายได้จัดเภก็บเภอง หมดภาษีจัดสรรกละหมวดเภงินอดุหนุนทั่วไป  กยกเภป็น 
ก. รายได้จดัเภก็บเภอง           ตั้งรับรวมทั้งสิ้น         681,650  บาท   กยกเภป็น 
  1. หมวดภาษีอากร      ตั้งรับไว้รวม         142,000 บาท   กยกเภป็น   

1. ภาษีโรงเภรือนกละท่ีดิน    ตั้งรับไว้จ านวน       53,000  บาท 
      ค าชี้แจง   :  ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2. ภาษีบ ารุงท้องท่ี        ตั้งรับไว้จ านวน        87,000  บาท   
      ค าชี้แจง  :  ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
3. ภาษีป้าย    ตั้งรับไว้จ านวน           2,200  บาท  
      ค าชี้แจง :   ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
4. อากรฆ่าสัตว์    ตั้งรับไว้จ านวน                   -    บาท  
       ค าชี้แจง   : ไม่ได้ต้ังรับไว้เนื่องจาก อบต.ไม่มีโรงฆ่าโรงพักสัตว์ 

    2. หมวดค่าธรรมเภนียม ค่าปรับกละใบอนุญาต   ตั้งรับไว้รวม       26,150  บาท   
ประกอบด้วย 

1. ค่าธรรมเภนียมใบอนุญาตขายสุรา     ตั้งรับไว้จ านวน                       600  บาท   
      ค าชี้แจง  :   ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
2. ค่าธรรมเภนียมเภก็บกละขนสิ่งปฏิกูล   ตั้งรับไว้จ านวน                 5,000  บาท  
      ค าชี้แจง   : ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
3. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเภป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ตั้งรับไว้จ านวน    3,000   บาท   
      ค าชี้แจง   :  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
4. ค่าธรรมเภนียมปิดประกาศต่าง ๆ    ตั้งรับไว้จ านวน          500  บาท 
       ค าชี้แจง  :   ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
5. ค่าปรับผิดสัญญา      ตั้งรับไว้จ านวน                   15,000  บาท   
       ค าชี้แจง :  ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปงีบประมาณที่ผ่านมา  
6. ค่าธรรมเภนียมจดทะเภบียนพาณิชย์     ตั้งรับไว้จ านวน                       400  บาท   
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      ค าชี้แจง : ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
    7.  ค่าใบอนุญาตใช้เภครื่องเภสียง   ตั้งรับไว้จ านวน           150  บาท  

      ค าชี้แจง  :  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 
8. ค่าใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล    ตั้งรับไว้จ านวน           100  บาท  
       ค าชี้แจง   :  ประมาณการต้ังรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
9. ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    ตั้งรับไว้จ านวน  200  บาท  
       ค าชี้แจง  :  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

    10,ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน   ตั้งรับไว้จ านวน        1,000  บาท 
          ค าชี้แจง   :  ตั้งรับไว้ใหม่ในปีงบประมาณนี้  
   11.ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ     ตั้งรับไว้จ านวน           200  บาท 
          ค าชี้แจง   :  ตั้งรับไว้ใหม่ในปีงบประมาณนี้   
   3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     ตั้งรับไว้รวม                171,000  บาท   
ประกอบด้วย  

1. ค่าเภช่าทรัพย์สินหรือบริการสถานท่ี        ตั้งรับไว้จ านวน         1,000  บาท    
      ค าชี้แจง  :   ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2. ค่าดอกเภบี้ยเภงินฝากธนาคาร     ตั้งรับไว้จ านวน                170,000  บาท   
      ค าชี้แจง   :  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

      4.หมวดรายได้ค่าสาธารณูปโภค     ตั้งรับไว้รวม                264,000  บาท    
ประกอบด้วย 
  1. รายได้จากสาธารณูปโภคกละการพาณิชย์  ตั้งรับไว้จ านวน     84,000  บาท   
          ค าชี้แจง :   ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
    2.รายได้จากค่าบริการจัดเภก็บขยะมูลฝอย    ตั้งรับไว้จ านวน                180,000  บาท   
          ค าชี้แจง  :  ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปงีบประมาณที่ผ่านมา 
      5.  หมวดรายได้เภบ็ดเภตล็ด        ตั้งรับไว้รวม                        78,300  บาท    
ประกอบด้วย 

1.  เภงินท่ีมีผู้อุทิศให ้      ตั้งรับไว้จ านวน          100  บาท   
       ค าชี้แจง  :  ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
2.  ค่าขายกบบกปลน      ตั้งรับไว้จ านวน      30,000  บาท     
       ค าชี้แจง :   ประมาณการตัง้รับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
3.  ค่ารับรองส าเภนากละถ่ายอกสาร    ตั้งรับไว้จ านวน          200   บาท   
       ค าชี้แจง :   ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
4. รายได้เภบ็ดเภตล็ดอื่น ๆ      ตั้งรับไว้จ านวน    48,000  บาท   
      ค าชี้แจง :   ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
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      6. หมวดรายได้จากทุน     ตั้งรับไว้จ านวน   –  บาท 
   1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน     ตั้งรับไว้จ านวน    -    บาท  
           ค าชี้แจง :  ไม่ได้ประมาณการตั้งรับไว้ในข้อบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 

ข. ภาษีจัดสรร          ตั้งรับรวมทั้งสิ้น         14, 007,000  บาท   กยกเภป็น 

  1.หมวดภาษีจัดสรร       ตั้งรับไว้                 14,007,000   บาท  
1. ภาษีมูลค่าเภพิ่มตาม พรบ.ก าหนดกผน ฯ    ตั้งรับไว้จ านวน   8,000,000  บาท   
      ค าชี้แจง  :  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
2. ภาษีมูลค่าเภพิ่ม 1  ใน  9       ตั้งรับไว้จ านวน       2,200,000  บาท   
       ค าชี้แจง  :  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
3. ภาษีธุรกิจเภฉพาะ     ตั้งรับไว้จ านวน             120,000   บาท  
       ค าชี้แจง   :   ประมาณการตั้งรับไว้ใหม่ในปีงบนี้ 
4. ภาษีสุรา      ตั้งรับไว้จ านวน         1,030,000  บาท   

 ค าชี้แจง   :  ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
5. ภาษีสรรพสามิต   ตั้งรับไว้จ านวน     2,200,000  บาท  
       ค าชี้แจง   :  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
6. ค่าภาคหลวงกร่    ตั้งรับไว้จ านวน         55,000  บาท   
       ค าชี้แจง  :  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเภลียม    ตั้งรับไว้จ านวน           68,000  บาท 
        ค าชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
8. ค่าธรรมเภนียมเภกี่ยวกับจดทะเภบียนนิติกรรมที่ดิน  ตั้งรับไว้จ านวน     334,000  บาท  
         ค าชี้แจง  :  ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 

ค. เภงินอุดหนุนทั่วไป       ตั้งรับไว้รวมทั้งสิ้น   8,500,000  บาท   ประกอบด้วย 
   1. หมวดเภงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล    ตั้งรับไว้รวม           8,500,000   บาท   
     1. เภงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลส าหรับด าเภนินการตามอ านาจหน้าท่ีกละภารกิจถ่ายโอนเภลือก
ท า            ตั้งรับไว้จ านวน    8,500,000   บาท  

                  ค าชี้แจง  :   ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา    
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รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงารายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน น   
  

(เภฉพาะกผนงานที่มีรายจ่าย)(เภฉพาะกผนงานที่มีรายจ่าย)  
   

   ข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย        

ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.พ.ศ.25525588  
 

  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   

อ าเภภอค าเภขื่อนกก้วอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว  

  จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร  
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รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
ด้านบริหารทั่วไป 

กผนงานบริหารงานทั่วไป 
งบรายจ่ายงบรายจ่าย  งบบุคลากรงบบุคลากร  งบด าเภนินงานงบด าเภนินงาน  งบลงทุนงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  งบเภงินงบเภงิน

อุดหนุนอุดหนุน  
รวมรวม  

งบประมาณงบประมาณ  

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  

  

หน่วยงานหน่วยงาน

เภจ้าของเภจ้าของ

งบประมาณงบประมาณ  

รหัสรหัส

บัญชีบัญชี  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  

                          งานงาน                  
เภงินเภดือนกละเภงินเภดือนกละ

ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างค่าจ้าง   

ชั่วคราวชั่วคราว  
ค่าตอบกทนค่าตอบกทน  

ใช้สอยกละวัสดุใช้สอยกละวัสดุ  
ค่าค่า

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

กละสิ่งกอ่สร้ากละสิ่งกอ่สร้างง  
รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  เภงิเภงินนอุดหนุนอุดหนุน  

11..งานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป  22,,114433,,008800  550066,,661100  44,,228866,,005500  119955,,000000  222200,,110000  2200,,000000  5566,,000000  77,,442266,,884400  ส านักปลัดส านักปลัด    
2.2.งานบริหารงานคลังงานบริหารงานคลัง  889999,,000000  444433,,000000  881199,,000000  1100,,000000  6655,,000000  --  --  22,,223366,,000000  กองกองคลังคลัง    
                      

รวมรวมกต่ละหมวดกต่ละหมวด  33,,004422,,008800  994499,,661100  55,,110055,,005500  220055,,000000  228855,,110000  2200,,000000  5566,,000000  
99,,666622,,884400  

    
รวมกต่ละงบรวมกต่ละงบ  33,,999911,,669900  55,,331100,,005500  228855,,110000  2200,,000000  5566,,000000      

        

  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดท านิติกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนเป็นไปอย่างมี   
    ประสิทธิภาพ  

งานท่ีท า 
1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง 
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดท างบประมาณ 
3. การด าเนินกิจการสภา และการประชุมสภา 
4. จดัเก็บสถิติข้อมูลจัดท างบประมาณ  
  

                                                        หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ        1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        งบประมาณรวม       77,,442266,,884400       บาท  
                                                                                                    2.  กองคลัง                                                         งบประมาณรวม         22,,223366,,000000              บาท 
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รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน   ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
ด้านบริหารทั่วไป 

กผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งบรายจ่ายงบรายจ่าย  งบบุคลากรงบบุคลากร  งบด าเภนินงานงบด าเภนินงาน  งบลงทุนงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  งบเภงินงบเภงิน

อุดหนุนอุดหนุน  
รวมรวม  

งบประมาณงบประมาณ  

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  

  

หน่วยงานหน่วยงาน

เภจ้าของเภจ้าของ

งบประมาณงบประมาณ  

รหัสรหัส

บัญชีบัญชี  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  

                            งานงาน  
เภงินเภดือนกละเภงินเภดือนกละ

ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างค่าจ้าง   

ชั่วคราวชั่วคราว  
ค่าค่าตอบกทนตอบกทน  

ใช้สอยกละวัสดุใช้สอยกละวัสดุ  
ค่าค่า

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

กละสิ่งกอ่สร้ากละสิ่งกอ่สร้างง  
รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  เภงิเภงินนอุดหนุนอุดหนุน  

11..งานบริหารทั่วไปเภกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเภกี่ยวกับ

การรักษาความสงบภายในการรักษาความสงบภายใน  
--  --  9955,,000000  --  --  --  --  9955,,000000  ส านักปลัดส านักปลัด    

22..งานป้องกันภัยฝ่ายพลงานป้องกันภัยฝ่ายพล

เภรือนกละระงบัอัคคีภัยเภรือนกละระงบัอัคคีภัย  
--  --  885599,,220000  --  --  --  --  885599,,220000  ส าส านักปลัดนักปลัด    

                      
รวมรวมกต่ละหมวดกต่ละหมวด  --  --  995544,,220000  --  --  --  --  

995544,,220000  
    

รวมกต่ละงบรวมกต่ละงบ  --  995544,,220000  --  --  --      
  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
2. เพื่อป้องกันภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่อาสาสมัคร อปพร.   

งานท่ีท า 
 1. ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
 2. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร อปพร.  หนึ่งทีมกู้ภัย และมิสเตอร์เตือนภัย 
 3. ตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 
 4. จัดหาชุดและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ อปพร. 
 

                                     หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       1. ส านกังานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         งบประมาณรวม       995544,,220000     บาท 



รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
ด้านบริการชุมชนกละสังคม 

กผนงานการศึกษา 
งบรายจ่ายงบรายจ่าย  งบบุคลากรงบบุคลากร  งบด าเภนินงานงบด าเภนินงาน  งบลงทุนงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  งบเภงินงบเภงิน

อุดหนุนอุดหนุน  
รวมรวม  

งบประมาณงบประมาณ  

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  

  

หน่วยงานหน่วยงาน

เภจ้าของเภจ้าของ

งบประมาณงบประมาณ  

รหัสรหัส

บัญชีบัญชี  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  

                            งานงาน  
เภงินเภดือนกละเภงินเภดือนกละ

ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างค่าจ้าง   

ชั่วคราวชั่วคราว  
ค่าตอบกทค่าตอบกทนน  

ใช้สอยกละวัสดุใช้สอยกละวัสดุ  
ค่าค่า

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

กละสิ่งกอ่สร้ากละสิ่งกอ่สร้างง  
รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  เภงิเภงินนอุดหนุนอุดหนุน  

11..งานบริหารทั่วไปเภกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเภกี่ยวกับ

การศึกษาการศึกษา  
338822,,880000  1100,,000000  779977,,557700  11,,000000  55,,880000  --  --  11,,119977,,117700  ส่วนการศึกษาส่วนการศึกษา    

2.งานระดบัวัยก่อนเภรียน2.งานระดบัวัยก่อนเภรียน

กละประถมศึกษากละประถมศึกษา  
--  --  11,,334477,,118800,,  --  11,,445511,,000000  --  22,,224466,,440000  55,,004444,,558800  ส่วนการศึกษาส่วนการศึกษา    

รวมรวมกต่ละหมวดกต่ละหมวด  338822,,880000  1100,,000000  22,,114444,,775500  11,,000000  11,,445566,,880000  --  22,,224466,,440000  
66,,224411,,775500  

    
รวมกต่ละงบรวมกต่ละงบ  339922,,880000  22,,114455,,775500  11,,445566,,880000  --  22,,224466,,440000      

 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน  
 2. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ 
 3. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
 4. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง   

งานท่ีท า 
 1 .อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและสื่อต่าง ๆ ตามโครงการ 
  2. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4  แห่ง 
 3. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ทุ่งมนทั้ง 3  แห่ง 
 4. สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่  และงานก่อสร้างอาคารสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
    

                           หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ      1. ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล       งบประมาณรวม      6,241,750    บาท      
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รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
ด้านบริการชุมชนกละสังคม 

กผนงานสาธารณสุข 
งบรายจ่ายงบรายจ่าย  งบบุคลากรงบบุคลากร  งบด าเภนินงานงบด าเภนินงาน  งบลงทุนงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  งบเภงินงบเภงิน

อุดหนุนอุดหนุน  
รวมรวม  

งบประมาณงบประมาณ  

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  

  

หน่วยงานหน่วยงาน

เภจ้าของเภจ้าของ

งบประมาณงบประมาณ  

รหัสรหัส

บัญชีบัญชี  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  

                            งานงาน  
เภงินเภดือนกละเภงินเภดือนกละ

ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างค่าจ้าง   

ชั่วคราวชั่วคราว  
ค่าตอบกทนค่าตอบกทน  

ใช้สอยกละวัสดุใช้สอยกละวัสดุ  
ค่าค่า

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

กละสิ่งกอ่สร้ากละสิ่งกอ่สร้างง  
รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  เภงิเภงินนอุดหนุนอุดหนุน  

11..งานบรกิารสาธารณะสุขงานบรกิารสาธารณะสุข

กละงานสาธารณะสขุอืน่กละงานสาธารณะสขุอืน่  
--  --  115500,,000000  --  8888,,550000  --  119922,,770000  443311,,220000  ส านักปลัดส านักปลัด    

                      
                      

รวมรวมกต่ละหมวดกต่ละหมวด  --  --  115500,,000000  --  8888,,550000  --  119922,,770000  
443311,,220000  

    
รวมกต่ละงบรวมกต่ละงบ  --  115500,,000000  8888,,550000  --  119922,,770000      

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
 2. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
 4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

                งานท่ีท า   
                1. จัดซื้อสารเคมี น้ ามันเชื้อเพลิง เคร่ืองพ่นหมอกควัน ก าจัดยุงลาย 
                2. จัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย . จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
                3. สนับสนุน รพสต. ในพื้นที่ด้านสาธารณสุข 
                4. งานป้องกันโรคติดต่อ  และสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานในแต่ละหมู่บ้าน 

                                 

                                           หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ        1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        งบประมาณรวม       443311,,220000       บาท 
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รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
ด้านบริการชุมชนกละสังคม 
กผนงานสังคมสงเภคราะห์ 

งบรายจ่ายงบรายจ่าย  งบบุคลากรงบบุคลากร  งบด าเภนินงานงบด าเภนินงาน  งบลงทุนงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  งบเภงินงบเภงิน

อุดหนุนอุดหนุน  
รวมรวม  

งบประมาณงบประมาณ  

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  

  

หน่วยงานหน่วยงาน

เภจ้าของเภจ้าของ

งงบประมาณบประมาณ  

รหัสรหัส

บัญชีบัญชี  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  

                            งานงาน  
เภงินเภดือนกละเภงินเภดือนกละ

ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างค่าจ้าง   

ชั่วคราวชั่วคราว  
ค่าตอบกทนค่าตอบกทน  

ใช้สอยกละวัสดุใช้สอยกละวัสดุ  
ค่าค่า

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

กละสิ่งกอ่สร้ากละสิ่งกอ่สร้างง  
รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  เภงิเภงินนอุดหนุนอุดหนุน  

11..งานสวัสดิการสังคมกละงานสวัสดิการสังคมกละ        

      สังคมสงเภคราะห์สังคมสงเภคราะห์  
--  --  119900,,000000  --  --  --  --  119900,,000000  ส านักปลัดส านักปลัด    

                      
                      

รวมรวมกต่ละหมวดกต่ละหมวด  --  --  119900,,0000  --  --  --  --  
119900,,000000  

    
รวมกต่ละงบรวมกต่ละงบ  --  119900,,000000  --  --  --      

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากไร้ 
 2. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม   ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้ยังชีพได้ 
 3. เพื่อสนับสนุนและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนและการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

                งานท่ีท า   
1. ด าเนินการซ่อมแซม และก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน 
2. ด าเนินการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนและการเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัวในชุมชน 

  
                                                   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ           1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         งบประมาณรวม       119900,,000000      บาท 

 



รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 ด้านบริการชุมชนกละสังคม 
กผนงานเภคหะกละชุมชน 

งบรายจ่ายงบรายจ่าย  งบบุคลากรงบบุคลากร  งบด าเภนินงานงบด าเภนินงาน  งบลงทุนงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  งบเภงินงบเภงิน

อุดหนุนอุดหนุน  
รวมรวม  

งบประมาณงบประมาณ  

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  

  

หน่วยงานหน่วยงาน

เภจ้าของเภจ้าของ

งบประมาณงบประมาณ  

รหัสรหัส

บัญชีบัญชี  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  

                            งานงาน    
เภงินเภงินเภดือนกละเภดือนกละ

ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างค่าจ้าง   

ชั่วคราวชั่วคราว  
ค่าตอบกทนค่าตอบกทน  

ใช้สอยกละวัสดุใช้สอยกละวัสดุ  
ค่าค่า

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

กละสิ่งกอ่สร้ากละสิ่งกอ่สร้างง  
รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  เภงิเภงินนอุดหนุนอุดหนุน  

11..งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ    
      เคหะและชุมชนเคหะและชุมชน  

445533,,337700  440077,,000000  449999,,337700  --  660000,,000000  --  --  11,,995599,,774400  กองช่างกองช่าง    

2.งานไฟฟ้าถนน2.งานไฟฟ้าถนน  --  --  7700,,000000  --  --  --  550000,,000000  557700,,000000  กองช่างกองช่าง    
3.งานก าจัดขยะมูลฝอย3.งานก าจัดขยะมูลฝอย  --  --  337700,,000000  --  --  --  --  337700,,000000  ส านักปลัดส านักปลัด    

รวมรวมกต่ละหมวดกต่ละหมวด  445533,,337700  440077,,000000  993399,,337700  --  660000,,000000  --  550000,,000000  
22,,889999,,774400  

    
รวมกต่ละงบรวมกต่ละงบ  886600,,337700  993399,,337700  660000,,000000  --  550000,,000000      

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม และซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ 
3. เพื่อรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ 
4. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

 
                           งานท่ีท า   
                           1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล  
   2. งานก่อสร้าง และบ ารุงรักษาถนน คสล. และถนนลูกรัง 
   3. งานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
   4. งานขยายเขตไฟฟ้า และติดต้ัง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

                                                   หน่วยงานที่รับผิดชอบ        1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล          งบประมาณรวม             337700,,000000       บาท 
                                                                                           2.  กองช่าง                                                      งบประมาณรวม        2,529,740      บาท 
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รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
ด้านบริการชุมชนกละสังคม 

กผนงานสร้างความเภข้มกข็งของชุมชน 
งบรายจ่ายงบรายจ่าย  งบงบบุคลากรบุคลากร  งบด าเภนินงานงบด าเภนินงาน  งบลงทุนงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  งบเภงินงบเภงิน

อุดหนุนอุดหนุน  
รวมรวม  

งบประมาณงบประมาณ  

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  

  

หน่วยงานหน่วยงาน

เภจ้าของเภจ้าของ

งบประมาณงบประมาณ  

รหัสรหัส

บัญชีบัญชี  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  

                          งานงาน    
เภงินเภดือนกละเภงินเภดือนกละ

ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างค่าจ้าง   

ชั่วคราวชั่วคราว  
ค่าตอบกทนค่าตอบกทน  

ใช้สอยกละวัสดุใช้สอยกละวัสดุ  
ค่าค่า

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

กละสิ่งกอ่สร้กละสิ่งกอ่สร้าางง  
รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  เภงิเภงินนอุดหนุนอุดหนุน  

11..งานส่งเสริมและงานส่งเสริมและ  
        สนับสนุนความเข้มแขง็สนับสนุนความเข้มแขง็  
        ชุมชนชุมชน  

--  --  5500,,000000  --  --  --  227700,,000000  332200,,000000  ส านักปลัดส านักปลัด    

                      
                      

รวมรวมกต่ละหมวดกต่ละหมวด  --  --  5500,,000000  --  --  --  227700,,000000  
332200,,000000  

    
รวมกต่ละงบรวมกต่ละงบ  --  5500,,000000  --  --  227700,,000000      

  

  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และองค์กรสตรี 
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน  
 

                งานท่ีท า   
               1. ร่วมด าเนินอบรมแกนน าเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดของชุมชน 
    2. สนับสนุนการพัฒนาองค์กรสตรี 
 

                                              หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ        1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      งบประมาณรวม       332200,,000000       บาท 
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รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

ด้านบริการชุมชนกละสังคม 
กผนงานการศาสนาวัฒนธรรมกละนันทนาการ 

งบรายจ่ายงบรายจ่าย  งบบุคลากรงบบุคลากร  งบด าเภนินงานงบด าเภนินงาน  งบลงทุนงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  งบเภงินงบเภงิน

อุดหนุนอุดหนุน  
รวมรวม  

งบประมาณงบประมาณ  

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  

  

หน่วยงานหน่วยงาน

เภจ้าของเภจ้าของ

งบประมาณงบประมาณ  

รหัสรหัส

บัญชีบัญชี  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  

                              งานงาน    
เภงินเภดือนกละเภงินเภดือนกละ

ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างค่าจ้าง   

ชั่วคราวชั่วคราว  
ค่าตอบกทนค่าตอบกทน  

ใช้สอยกละวัสดุใช้สอยกละวัสดุ  
ค่าค่า

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

กละสิ่งกอ่สร้ากละสิ่งกอ่สร้างง  
รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  เภงิเภงินนอุดหนุนอุดหนุน  

11..งานกีฬา นันทนาการงานกีฬา นันทนาการ  --  --  112200,,000000  --  --  --  --  112200,,000000  ส านักปลัดส านักปลัด    
  --  --  7700,,000000  --  --  --  --  7700,,000000  ส่วนการส่วนการศึกษาศึกษา    
2.2.งานศาสนาวัฒนธรรมงานศาสนาวัฒนธรรม  
      ท้องถิ่นท้องถิ่น  

--  --  --  --  --  --  88,,000000  88,,000000  ส านักปลัดส านักปลัด    

  --  --  442255,,000000  --  --  --  9900,,000000  551155,,000000  ส่วนการศึกษาส่วนการศึกษา    
รวมรวมกต่ละหมวดกต่ละหมวด  --  --  661155,,000000  --  --  --  9988,,000000  

771133,,000000  
    

รวมกต่ละงบรวมกต่ละงบ  --  661155,,000000  --  --  9988,,000000      
  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น การศาสนาและวันส าคัญของทางราชการ 
2. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเยาวชน และประชาชน 
3. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลป์ 

             งานท่ีท า   
             1. จัดการแข่งขันกีฬาต าบล และส่งเสริมการกีฬา 
   2. จัดกิจกรรอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีต่าง ๆ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3. ร่วมท าการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ และการจัดกิจกรรม วันส าคัญทางพุทธศาสนา 

                                          หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ        1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       งบประมาณรวม         112288,,000000       บาท 
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                                                                                  2. ส่วนการศึกษา                                            งบประมาณรวม             558855,,000000      บาท 
 

รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
ด้านการเภศรษฐกิจ 
กผนงานการเภกษตร 

งบรายจ่ายงบรายจ่าย  งบบุคลากรงบบุคลากร  งบด าเภนินงานงบด าเภนินงาน  งบลงทุนงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  งบเภงินงบเภงิน

อุดหนุนอุดหนุน  
รวมรวม  

งบประมาณงบประมาณ  

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  

  

หน่วยงานหน่วยงาน

เภจ้าของเภจ้าของ

งบประมาณงบประมาณ  

รหัสรหัส

บัญชีบัญชี  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  

                          งานงาน    
เภงินเภดือนกละเภงินเภดือนกละ

ค่าจ้างปค่าจ้างประจ าระจ า  
ค่าจ้างค่าจ้าง   

ชั่วคราวชั่วคราว  
ค่าตอบกทนค่าตอบกทน  

ใช้สอยกละวัสดุใช้สอยกละวัสดุ  
ค่าค่า

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

กละสิ่งกอ่สร้ากละสิ่งกอ่สร้างง  
รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  เภงิเภงินนอุดหนุนอุดหนุน  

11..งานอนุรักษ์แหล่งน้ างานอนุรักษ์แหล่งน้ า  
        และป่าไม้และป่าไม้   

--  --  7700,,000000  --  --  --  --  7700,,000000  ส านักปลัดส านักปลัด    

                      
                      

รวมรวมกต่ละหมวดกต่ละหมวด  --  --  7700,,000000  --  --  --  --  
7700,,000000  

    

รวมกต่ละงบรวมกต่ละงบ   --  7700,,000000  --  --  --      
  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการเกษตรและการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 

2. เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

             งานท่ีท า   
             1. ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ  
           2. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้ 
           

                                        หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ        1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       งบประมาณรวม       7700,,000000        บาท 
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รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

ด้านการเภศรษฐกิจ 
กผนงานการพาณิชย์ 

งบรายจ่ายงบรายจ่าย  งบบุคลากรงบบุคลากร  งบด าเภนินงานงบด าเภนินงาน  งบลงทุนงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  งบเภงินงบเภงิน

อุดหนุนอุดหนุน  
รวมรวม  

งบประมาณงบประมาณ  

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  

  

หน่วยงานหน่วยงาน

เภจ้าของเภจ้าของ

งบประมาณงบประมาณ  

รหัสรหัส

บัญชีบัญชี  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  

                          งานงาน   
เภงินเภดือนกละเภงินเภดือนกละ

ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างค่าจ้าง   

ชั่วคราวชั่วคราว  
ค่าตอบกทนค่าตอบกทน  

ใช้สอยกละวัสดุใช้สอยกละวัสดุ  
ค่าค่า

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

กละสิ่งกอ่สร้ากละสิ่งกอ่สร้างง  
รายจ่ายอื่นรายจ่ายอื่น  เภงิเภงินนอุดหนุนอุดหนุน  

11..งานกิจการประปางานกิจการประปา  --  --  111100,,000000  9966,,000000  9911,,000000  --  --  229977,,000000  กองช่างกองช่าง    
                      
                      

รวมรวมกต่ละหมวดกต่ละหมวด  --  --  111100,,000000  9966,,000000  9911,,000000  --  --  
229977,,000000  

    

รวมกต่ละงบรวมกต่ละงบ   --  220066,,000000  9911,,000000  --  --      
  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบกิจการประปาให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ  และสะอาด 
3. เพื่อดูแลระบบประปาให้ใช้งานอย่างต่อเน่ือง 
 

             งานท่ีท า   
             1. จ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาและซ่อมบ ารุงรักษา  
           2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับระบบประปา  
           3. เปลี่ยนถ่ายระบบกรองน้ า  จัดหาครุภัณฑ์เกี่ยวกับระบบประปา 
 

                                             หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ        1. กองช่ากองช่างง  องค์การบริหารส่วนต าบล        งบประมาณรวม       229977,,000000       บาท    
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รายละเภอียดรายจ่ายตามกผนงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

 ด้านการด าเภนินการอื่น 
กผนงานงบกลาง 

งบรายจ่ายงบรายจ่าย  งบบุคลากรงบบุคลากร  งบด าเภนินงานงบด าเภนินงาน  งบลงทุนงบลงทุน  งบรายจ่ายอื่นงบรายจ่ายอื่น  งบเภงินงบเภงิน

อุดหนุนอุดหนุน  
รวมรวม  

งบประมาณงบประมาณ  

ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  

  

หน่วยงานหน่วยงาน

เภจ้าของเภจ้าของ

งบประมาณงบประมาณ  

รหัสรหัส

บัญชีบัญชี  

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  

                        งานงาน    
เภงินเภดือนกละเภงินเภดือนกละ

ค่าจ้างประจ าค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างค่าจ้าง   

ชั่วคราวชั่วคราว  
ค่าตอบค่าตอบกทนกทน  

ใช้สอยกละวัสดุใช้สอยกละวัสดุ  
ค่าค่า

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

กละสิ่งกอ่สร้ากละสิ่งกอ่สร้างง  
รายจ่ายรายจ่าย  

งบกลางงบกลาง  
เภงิเภงินนอุดหนุนอุดหนุน  

11..งานงบกลางงานงบกลาง  --  --  --  --  --  11,,440088,,992200  --  11,,440088,,992200  ส านักปลัดส านักปลัด    
                      
                      

รวมรวมกต่ละหมวดกต่ละหมวด  --  --  --  --  --  11,,440088,,992200  --  
11,,440088,,992200  

    

รวมกต่ละงบรวมกต่ละงบ   --  --  --  11,,440088,,992200  --      
  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอ่ืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้งานการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

                 งานท่ีท า   
                   1. งานตามข้อผูกพันที่กฎหมายก าหนด 
      2. เงินส ารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า 
                  3. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
                  4.สมทบกองทุน สปสช.ต าบลทุ่งมน และเงินประกันสังคม 
 

                                                        หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ        1. ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล          งบประมาณรวม       11,,440088,,992200       บาท                                                                                             
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รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
 อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
 จังหวัดยโสธร 

****************************** 

ส่วนส านักงานปลดั 
 

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น           11,299,160               บาท 
ประกอบด้วยกผนงาน 
  1.กผนงานบริหารงานทั่วไป       7,426,840  บาท 
  2.กผนงานรักษาความสงบภายใน           954,200 บาท 
 3.กผนงานการศึกษา                   -  บาท 
 4.กผนงานสาธารณสุข                 431,200 บาท 
  5.กผนงานสังคมสงเภคราะห์           190,000  บาท 
   6.กผนงานเภคหะกละชุมชน                                   370,000 บาท 
 7.กผนงานสร้างความเภข้มกข็งของชุมชน                    320,000 บาท 
  8.กผนงานการศาสนาวัฒนธรรมกละ นนัทนาการ          128,000   บาท 
  9.กผนงานการเภกษตร            70,000 บาท 
 10.กผนงานการพาณิชย์                -        บาท 
  11.กผนงานงบกลาง               1,408,920 บาท 
  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.2558  อบต.ทุ่งมน 
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รายละเภอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
 อ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว  จังหวัดยโสธร           
*********************** 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     23,188,650    บาท   จ่ายจากรายได้จัดเภก็บเภอง หมวดภาษี
จัดสรรกละหมวดเภงินอดุหนุนทั่วไป  กยกเภปน็ 

 

กผนงานบริหารงานทั่วไป  
  งานบริหารงานทั่วไป              รวม      7,426,840         บาท  

งบบุคลากร         รวม      4,380,740    บาท 

เภงินเภดือน  (ฝ่ายการเมือง)     รวม      2,415,770   บาท  
 เภงินเภดือนนายก  /รองนายก       จ านวน  514,080   บาท 

 เงินเดือนนายก  /รองนายก   ตั้งไว้   514,080   บาทเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   1  อัตรา  
และเงินเดือน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 อัตรา  ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไป) 

  เภงินค่าตอบกทนประจ าต ากหน่งนายก /รองนายก     จ านวน  42,120   บาท 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก /รองนายก  ตั้งไว้  42,120  บาทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา และเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

    เภงินค่าตอบกทนพิเภศษนายก /รองนายก       จ านวน            42,120     บาท 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก  ตั้งไว้    42,120  บาทเงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา และเงินค่าตอบ แทนพิเศษต าแหน่งรองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2 อัตรา  ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(งานบริหารทั่วไป) 
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   เภงินค่าตอบกทนเภลขานุการ / ท่ีปรึกษา นายก อบต.       จ านวน  86,400    บาท 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา นายก อบต. ตั้งไว ้ 86,400  บาทเงินค่าตอบแทนต าแหน่ง 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไป) 

ประเภภทค่าตอบกทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  1,731,050  บาท 
ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้   1,731,050  บาท เป็นเงิน
ค่าตอบแทน ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   1  อัตรา  
ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน      1   อัตรา 
ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน      1  อัตรา 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน     16   อัตรา   
ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 
 

เภงินเภดือน    (ฝ่ายประจ า)                 รวม      1,964,970 บาท  
     เภงินเภดือนพนักงาน     จ านวน              1,280,760      บาท  
    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้     1,280,760    บาท เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

จ านวน  5   ต าแหน่ง  ๆ ละ  1 อัตรา  ประกอบด้วย ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ,  
หัวหน้าส านักปลัด อบต.,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามอัตรา 
ที่ระเบียบ  กฎหมายก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

     เภงินเภพิ่มต่างๆของพนักงาน       จ านวน      1,000   บาท   
    ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  ตั้งไว้  1,000   บาท  เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

 และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์ได้รับ  
 ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไป) 

     เภงินประจ าต ากหน่ง       จ านวน    176,600  บาท 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้   176,600  บาท   เงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  
 ต าแหน่ง  นักบริหารงาน อบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่ง 
นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าส านักปลัด อบต.)จ านวน 1 อัตรา ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมาย 
ก าหนดไว้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(งานบริหารทั่วไป) 
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    ค่าตอบกทนพนักงานจ้าง      จ านวน         382,770      บาท 
  ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง    ตั้งไว้      382,770      บาทเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างจ านวน  4  ต าแหน่ง ๆ ละ  1 อัตราประกอบด้วย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก 
ข้อมูล(ภารกิจ) , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ) พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)  นักการภารโรง (ทั่วไป) 
 ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

เภงินเภพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน        123,840         บาท 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   123,840      บาทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  4  อัตรา ประกอบด้วย ต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ภารกิจ) , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ) พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)  นักการ
ภารโรง (ทั่วไป)  ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 
 

งบด าเนินการ              รวม    2,750,000   บาท 

 ค่าตอบกทน        รวม    655,000    บาท    
   ค่าตอบกทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเภป็นประโยชน์กก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน   400,000     บาท   

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ตั้งไว้     
400,000    บาท  เป็นค่าประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น   พนักงานจ้าง ตามสิทธิของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง      

   ตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

      ค่าตอบกทนการปฏิบัติงานราชการนอกเภวลาราชการ    จ านวน     20,000   บาท   
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้     20,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

      ค่าเภช่าบ้าน            จ านวน     200,000    บาท   
ประเภทค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้      200,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนต าบลที่ไม่มี
บ้านพักเป็นของตนเอง และได้เช่าบ้านพักเพื่อ อยู่อาศัย ตามสิทธิ์ที่พึงมีและตามที่ระเบียบ กฎหมาย
ก าหนดให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

     เภงินช่วยเภหลือการศึกษาบุตร       จ านวน       35,000   บาท   
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้       35,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิ์เบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 
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    ค่าใช้สอย       รวม   1,475,000      บาท 
 รายจ่ายเภพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             จ านวน               600,000       บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ต้ังไว้               600,000      บาท   ประกอบด้วย  
    1. ค่าธรรมเภนียม กละค่าลงทะเภบียนต่างๆ     ตั้งไว้                  300,000      บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมและ 
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนต าบล    ลูกจ้างประจ า คณะผู้บริหาร หรือสมาชิก อบต.  

    ไปฝึกอบรมสัมมนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไป) 
    2. ค่าจ้างเภหมาบริการต่างๆ       ตั้งไว้              70,000       บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในหน่วยงาน เช่น การอยู่เวรยาม การท าความสะอาดภายใน และ 
    ภายนอกอาคารส านักงาน การตัดหญ้า และก าจัดวัชพืชในที่หรือทางสาธารณะ และ อ่ืน ๆ ตั้งจ่าย  
   จากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไป)  

3. ค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ    ตั้งไว้                   5,000     บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ ส าหรับหน่วยงาน หรือชุมชนที่อ่านหนังสือ 
   พิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

4. ค่าเภบี้ยประกันภัย    ตั้งไว้                   5,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารทั่วไป) 
5..ค่าจัดท าวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์   ตั้งไว้     30,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าวารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารทั่วไป) 
6. ค่าถ่ายเภอกสารกละเภย็บเภล่มหนังสือ   ตั้งไว้                 10,000    บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ เช่นแผนพัฒนา เอกสารการ 
     รับตรวจต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ในงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

     รายจ่ายเภก่ียวกับการรับรอง กละพิธีการ  จ านวน    85,000       บาทจ 0จ0 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการต่างๆ   จ านวน     85,000   บาท     ประกอบด้วย 
1. ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล     ตั้งไว้     25,000      บาท  
เพื่อจ่ายเงินเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน   
ทัศนะศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 
2. ค่าเภลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ    ตั้งไว้  30,000    บาท  
เพื่อจา่ยเงินเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเข้าร่วมประชุม  เช่น  ค่าเคร่ืองดื่ม  และค่าบริการอ่ืน ๆ  ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 
 

  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน งานรัฐพิธี  จัดนิทรรศการต่าง ๆ  ตั้งไว้         30,000     บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน งานรัฐพิธี จัดนิทรรศการต่างๆ      ซึ่งเป็นวันส าคัญของทาง 
   ราชการ ประกวดการแข่งขัน  เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารทั่วไป) 

รายจ่ายเภก่ียวเภนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เภข้าลักษณะ หมวดรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
        ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เภคลื่อนที่      จ านวน         30,000        บาท 

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่  ตั้งไว้   30,000   บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.
เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าในในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน การ
พัฒนาพื้นที่และ การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการบริการต่าง ๆ จากภาครัฐสู่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการเภปิดวิสัยทัศน์กละการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ อบต.      จ านวน     200,000   บาท
  ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดวิสัยทัศน์และการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ อบต. ตั้งไว้ 200,000   บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ผู้บริหารและ    
  สมาชิก อบต.รวมทั้งผู้น าชุมชนต่าง ๆ ในการพัฒนากระบวนการท างาน การมีส่วนร่วม โดยการอบรม   
  ให้ความรู้และศึกษาดูงานตามโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้      (งานบริหารทั่วไป) 

ค่าใช้จ่ายโครงการเภลือกตั้งผู้บริหาร กละสมาชิกสภา อบต.     จ านวน   200,000    บาท 
   ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.   ตั้งไว้   200,000    บาทเพื่อจ่ายเป็น                     

  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน กรณีครบวาระ หรือจ าเป็นต้องจัดให้มีการ   
  เลือกตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

ค่าใช้จ่ายโครงการเภวทีประชาคมกับกผนพัฒนาชุมชน  จ านวน     20,000    บาท 
   ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคมกับแผนพัฒนาชุมชน ตั้งไว้          20,000   บาท เพื่ อจ่ าย เป็น    

  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เวทีประชาคม ในการจัดท าแผนพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน    
  ร่วมทั้งการออกหน่วยบริการต่าง ๆ ของส านักงาน อบค.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไป) 

ค่าใช้จ่ายในการเภดินทางไปราชการ      จ านวน    200,000    บาท   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว ้ 200,000    บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับเป็น  ค่าเบี้ย   

 เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ   
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภา และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ          
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อกห่งชาติ      จ านวน    20,000    บาท   
   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ตั้งไว ้ 20,000    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อ   

  แห่งชาติ  5  ธันวามหาราช  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเภสริมความรู้ความเภข้าใจในประชาธิปไตยให้กับประชาชน     จ านวน      10,000   บาท 
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  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตยให้กับประชาชน  ตั้งไว้  10,000 บาท                 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวกับ  
  การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ     จ านวน      10,000   บาท 
   ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ   ตั้งไว้   10,000   บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม    

  โครงการ ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

ค่าบ ารุงรักษากละซ่อมกซม        จ านวน    100,000 บาท  
 ประเภภทรายจ่ายเภพื่อจ่ายเภป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมกซม      ตั้งไว ้      100,000      บาท 

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมกซมทรัพย์สิน       ตั้งไว ้      100,000 บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.  เช่น รถยนต์  
    เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เคร่ือง คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอัดส าเนา วัสดุต่าง ๆ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                 
  (งานบริหารทั่วไป) 
    ค่าวัสด ุ           รวม   425,000 บาท  
      วัสดุส านักงาน       จ านวน                  50,000    บาท      

ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว ้  50,000   บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา         
ดินสอ   สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์     ฯลฯ     เป็นต้น      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารทั่วไป) 

       วัสดุไฟฟ้ากละวิทยุ     จ านวน      50,000 บาท   
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้  50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่ายไฟฉาย  ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

     วัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน          20,000 บาท   
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้   20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ชุดกาแฟ  
แก้วน้ า ถ้วย จาน ช้อน น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า แปรงขัดห้องน้ า ไม้กวาด ไม้ถูพื้น เป็นต้น   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

      วัสดุยานพาหนะ  กละขนส่ง       จ านวน       50,000    บาท   
ประเภทวัสดุยานพาหนะ  และขนส่ง   ตั้งไว้  50,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ยานพาหนะ  
และขนส่ง  รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ อปพร. เช่น แบตเตอร่ี น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรก ยางนอก  ยางใน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไป) 

      วัสดุเภชื้อเภพลิง  กละ หล่อล่ืน       จ านวน                200,000 บาท   
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง  และ หล่อลื่น   ตั้งไว้  200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ อปพร. และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (งานบริหารทั่วไป) 
 
 

       วัสดุโฆษณา กละเภผยกพร่       จ านวน     25,000 บาท  
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ประเภทวัสดุโฆษณา และเผยแพร่  ตั้งไว ้  25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่     
เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  และสี  แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด  ขยาย  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารทั่วไป) 

      วัสดุคอมพิวเภตอร์         จ านวน   30,000    บาท   
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้   30,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
โปรแกรม เมนบอร์ด เมาส์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แบบเลเซอร์   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

ค่าสาธารณูปโภค               รวม        195,000    บาท        
ค่าไฟฟ้า          จ านวน     120,000     บาท   

ประเภภทค่าไฟฟา้      ตั้งไว้             120,000  บาท  เภพื่อจ่ายเภป็น 

    - ค่าไฟฟ้าส านักงาน  อบต.ทุ่งมน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งสถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
    ที่นอกเหนือจากส่วนงานอ่ืนรับผิดชอบ  และ ค่าไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ     
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       (งานบริหารทั่วไป)   

  ประเภภทคา่โทรศัพท์       ตั้งไว ้           15,000 บาท เภพื่อจ่ายเภป็น 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน และศูนย์ กู้ชีพกู้ภัย อบต.ทุ่งมน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไป) 

   ประเภภทค่าไปรษณีย์    ตั้งไว ้    10,000 บาท  เภพื่อจ่ายเภป็น 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
    ตั้งจากเงินรายได้     (งานบริหารทั่วไป) 

      ประเภภทค่าบริการทางโทรคมนาคม      ตั้งไว้             50,000 บาท   เภพื่อจ่ายเภป็น 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมด้านอินเตอร์เน็ตของ อบต. ทุ่งมน รวมทั้งการให้บริการพื้นที่  

   เว็บไซด์ ในระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง      
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารทั่วไป)     
 
 
 
 
 
 
           

งบลงทุน          รวม        220,100           บาท   
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ค่าครุภัณฑ์        รวม        120,100           บาท  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  

 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด    จ านวน      11,600     บาท  
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด   ตั้งไว้  11,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 
บานเปิด (กว้างxลึกxสูง)  91x457x182 ซม. จ านวน 2  ตัว  ๆ ละ  5,800  บาท     ตั้งจ่ายจากอุดหนุน               
(งานบริหารทั่วไป)       

 เก้าอี้ส านักงานแบบล้อหมุน      จ านวน        7,500      บาท 
เก้าอี้ส านักงานแบบล้อหมุนจ านวน  7,500    บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงานแบบล้อหมุน      
มีลักษณะเป็น เก้าอี้ส านักงานล้อเลื่อน พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็กบุฟองน้ าหุ้มหนัง  PVCที่วาง
แขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปขาไนลอน 5 แฉก ล้อไนลอนคู่ สีด า สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบ
ปรับระดับเก้าอี้ระบบ Gas Liftingปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้ ระหว่าง 91-105 ซม.รองรับน้ าหนัก
ได้สูงสุด 80 กก. ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 58 × 60 x 91-105 ซม. / ตัว    จ านวน 3 ตัว   ราคาเป็นไป
ตามท้องตลาด เพื่อใช้ในราชการ  ตั้งจ่ายจากอุดหนุน  (งานบริหารทั่วไป)   

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์     จ านวน      23,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้าขาว ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมขนาด 1.2 x1.2 นิ้ว
จ านวน  20 ตัว ๆ ละ 1,150 บาท ขนาด 60x180x75 ซม.   ตั้งจ่ายจากอุดหนุน  (งานบริหารทั่วไป) 

          ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล    จ านวน     25,000      บาท  

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน     25,000      บาท ราคาและคุณลักษณะ
พื้นฐานตามมาตรฐาน ICT   ตรมคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ 
   น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย      
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth 
ตั้งจ่ายจากอุดหนุน   (งานบริหารทั่วไป)  
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2     จ านวน     30,000      บาท 
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   ตั้งไว้   30,000    บาท ราคาและคุณลักษณะ
พื้นฐานตามมาตรฐาน ICT   ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน            
   (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจ าแบบ L3  
   Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จ านวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน   1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18   นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย  
ตั้งจ่ายจากอุดหนุน   (งานบริหารทั่วไป)      

 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี     จ านวน      23,000     บาท  
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  ตั้งไว ้   23,000    บาท ราคาและคุณลักษณะ
พื้นฐานตามมาตรฐาน ICT      ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน  
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่า จ านวน 
   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง          
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

    ตั้งจ่ายจากอุดหนุน   (งานบริหารทั่วไป)   
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  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม      100,000     บาท    
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ           

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน    ตั้งไว้   100,000    บาท  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารส านักงาน ร้ัว สนาม บริเวณ อบต. ฯลฯ 

 ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด   
ตั้งจ่ายจากอุดหนุน   (งานบริหารทั่วไป)   

งบรายจ่ายอื่น      รวม    20,000      บาท   
รายจ่ายอื่น      รวม    20,000      บาท  
รายจ่ายอื่น             จ านวน    20,000      บาท 

      ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เภกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้  20,000  บาท  
  (1) เภพื่อเภป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างท าการศึกษา วิจัย  ประเภมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ อบต.        
    ที่มีต่อของประชาชนในการปฏิบัติงานราชการโครงการต่าง ๆ   เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ  
   หรือผลส าเร็จของงาน จากประชาชน  ตั้งไว้  20,000   บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไป) 
งบเภงินอุดหนุน      รวม     56,000    บาท 
เภงินอุดหนนุ       รวม     56,000    บาท  

   เภงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเภอกชนในกิจกรรมอันเภป็นสาธารณประโยชน์ 
 จ านวน    56,000   บาท  ประกอบด้วยรายจ่ายอุดหนุน ดังนี้ 

(1) รายการอุดหนุนอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว ตั้งไว ้   1,000     บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วโครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน  “ วันปิยะมหาราช ”  
    ตามหนังสือ อ าเภอค าเขื่อนแก้วที่ ยส 0318/ว392  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2556  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารงานทั่วไป) 

(2)รายการอุดหนุนอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว  ตั้งไว ้  40,000    บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
    เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86  พรรษา 5 ธันวาคม 2556  ตามหนังสือ    
    อ าเภอค าเขื่อนแก้วที่ ยส 0318/ว392  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2556  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     (งานบริหารงานทั่วไป) 

(3)รายการอุดหนุนอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว  ตั้งไว ้    4,000    บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วโครงการสนับสนุนการจัดงานสถาปนาและงานกาชาด 
    จังหวัดยโสธร  ตามหนังสือ อ าเภอค าเขื่อนแก้วที่ ยส 0318/ว392  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2556 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       (งานบริหารงานทั่วไป) 
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(4)รายการอุดหนุนอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว    ตั้งไว ้     1,000    บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
   พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 81  พรรษา 12 สิงหาคม     
    2557  ตามหนังสือ อ าเภอค าเขื่อนแก้วที่ ยส 0318/ว392  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2556 
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    (งานบริหารงานทั่วไป)   

(5)รายการอุดหนุนเภทศบาลต าบลค าเภขื่อนกก้ว ตั้งไว ้  10,000    บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วโครงการการอ านวยการศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อ 
    จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   ตามหนังสือ  
    เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วที่ ยส 0023.9/ว1023    ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2556         
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          (งานบริหารงานทั่วไป)   
งานบริหารงานคลัง       รวม      2,236,000      บาท  

งบบุคลากร         รวม     1,342,000         บาท  

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)    รวม      1,342,000        บาท  
เงินเดือนพนักงาน     จ านวน         857,900           บาท      

ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้    857,900   บาท     เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    
จ านวน  4   ต าแหน่ง ๆ ละ  1 อัตรา  ประกอบด้วย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ,นักวิชาการการเงิน
และบัญชี ,นักวิชาการจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงานพัสดุตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (งานบริหารงานคลัง) 

      เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน                                 จ านวน 90,400  บาท   
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   ตั้งไว้  90,400   บาท  เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม    
ตามคุณวุฒิหรือเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์ได้รับ ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารงานคลัง) 

      เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน  42,000  บาท   
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว้  42,000  บาท  เป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล    
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน  1 อัตรา  ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   (งานบริหารงานคลัง)      

        ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน  374,100 บาท 
ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 374,100   บาท เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  3    ต าแหน่ง ๆ   ละ    1 อัตรา   ประกอบด้วย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี(ภารกิจ) , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ(ภารกิจ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)  ตาม
อัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารงานคลัง) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       จ านวน 69,000    บาท 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 69,000  บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป      จ านวน  3  อัตรา  ประกอบด้วย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี(ภารกิจ) , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ(ภารกิจ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)  
ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารงานคลัง) 

งบด าเนินการ                รวม      829,000 บาท 

   ค่าตอบแทน          รวม      469,000 บาท 
    ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน      311,000        บาท   
    ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
  จ านวน     311,000        บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล   
  ประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล   หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น   พนักงานจ้าง   ตามสิทธิของ    
  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้   ตั้งจ่ายจาก    
  เงินรายได้ (งานบริหารงานคลัง) 

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ     จ านวน         30,000    บาท   
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ    ตั้งไว้    30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารงานคลัง) 

     ค่าเช่าบ้าน         จ านวน       108,800   บาท   
ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้    108,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนต าบลที่ไม่มีบ้านพัก
เป็นของตนเอง และได้เช่าบ้านพักเพื่อ  อยู่อาศัย ตามสิทธิ์ที่พึงมีและตามที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดให้
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารงานคลัง) 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน          20,000    บาท   
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หรือมีสิทธิ์เบิก เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้   (งานบริหารงานคลัง)          

ค่าใช้สอย           รวม    250,000  บาท 

    รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน      90,000 บาท   
   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ       ตั้งไว้                   30,000  บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในหน่วยงาน เช่น การจ้างจัดท าเอกสาร   การเข้าเล่มเอกสาร   การ 
   จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  การจ้างจัดท าสื่อสิ่งพิมพ ์ สาวาร และสื่ออ่ืนใด   และ อ่ืน ๆ  
   ตั้งจ่าย จากเงินรายได้  (งานบริหารงานคลัง) 
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   ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ     ตั้งไว้              60,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น   
   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนต าบล   พนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารงานคลัง) 

    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ หมวดรายจ่ายหมวดอื่น ๆ        
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน  60,000  บาท   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้      60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับเป็น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของ
พนักงาน  และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารงานคลัง) 

  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษี     จ านวน          40,000 บาท   
    ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี   ตั้งไว ้ 40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษี  
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   (งานบริหารงานคลัง)   

    โครงการสร้างจิตส านึกในการช าระภาษีท้องถิ่น     จ านวน    20,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตส านึกในการช าระภาษีท้องถิ่น  ตั้งไว้   20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสร้างจิตส านึกในการช าระภาษีทอ้งถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารงานคลัง) 

  โครงการส ารวจภาษีนอกสถานท่ี       จ านวน      10,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจภาษีนอกสถานที่   ตั้งไว้      10,000  บ าท เพื่ อจ่ า ย เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย ในการ
ด าเนินการโครงการส ารวจภาษีนอกสถานที่   เพื่อพัฒนารายได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งาน
บริหารงานคลัง) 

โครงการให้บริการช าระภาษีนอกสถานท่ี   จ านวน       10,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการช าระภาษีนอกสถานที่    ตั้งไว้    10,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการให้บริการช าระภาษีนอกสถานที่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารงานคลัง)   

    บ ารุงรักษาและซ่อมแซม        จ านวน        20,000 บาท  
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน  ตั้งไว ้      20,000 บาท   

    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วน 
    ต าบลทุ่งมน  กองคลัง เช่น   ตู้ โต๊ะ เคร่ือง คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอัดส าเนา วัสดุต่าง ๆ  ฯลฯ  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารงานคลัง) 
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    ค่าวัสด ุ          รวม      100,000     บาท 
     วัสดุส านักงาน       จ านวน                     50,000     บาท   

ประเภทวัสดุส านักงาน   ตั้งไว ้  50,000     บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  
ปากกา  ดินสอ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (งานบริหารงานคลัง)     

     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จ านวน  10,000  บาท   
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้  10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่ายไฟฉาย และวัสดุอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (งานบริหารงานคลัง) 

     วัสดุโฆษณา และเผยแพร่       จ านวน   10,000 บาท 
ประเภทวัสดุโฆษณา และเผยแพร่  ต้ังไว้  10,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่  เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน  และสี  แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (งานบริหารงานคลัง) 

     วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน   30,000  บาท   
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
โปรแกรม เมนบอร์ด เมาส์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารงานคลัง) 

ค่าสาธารณูปโภค             รวม     10,000    บาท     
      ค่าบริการไปรษณีย์    จ านวน   10,000   บาท   

ประเภทไปรษณีย์ โทรเลข ตั้งไว้  10,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข  ค่าจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ โทรเลข โทรสาร อากรแสตมป์ ดวงตราไปรษณีย์หรือรายจ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  ในการด าเนินงาน
ของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารงานคลัง)  

งบลงทุน        รวม    65,500 บาท  
ค่าครุภัณฑ์      รวม    65,500 บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน    

ค่าจัดซื้อเภก้าอี้พนักงาน  จ านวน   4  ตัว            จ านวน     3,000    บาท 
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน  จ านวน   4  ตัว     ตั้งไว้     3,000    บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีพนักงาน จ านวน 
4 ตัว ตามราคาท้องตลาดทั่วไป เพื่อใช้ในงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุน   (งานบริหารงานคลัง)        
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       ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด  2 บาน      จ านวน          15,000    บาท 
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด  2 บาน    ตั้งไว้      15,000   บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
ชนิด  2   บาน   จ านวน  3     ตู้      ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า  45  เซนติเมตร      ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  
180  เซนติเมตร   ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  90    เซนติเมตร  ตามราคาท้องตลาดทั่วไป เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารและงานราชการทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  (งานบรหิารงานคลัง)    

    ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเภหล็ก  ระดับ  3 – 6     จ านวน        7,000  บาท 
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก  ระดับ  3 – 6  ตั้งไว้   7,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะท างานเหล็กระดับ      
3 – 6   จ านวน 1  ตัว    ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  70 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150  
เซนติเมตร   ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า   70   เซนติเมตร ตามราคาท้องตลาดทั่วไปเพื่อใช้ในการการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    (งานบริหารงานคลัง)  

       ค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุงครภุัณฑ์   จ านวน     40,000    บาท 
  ประเภทค่าบ ารุงรักษา ปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้  40,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์    ที่มีการด าเนินการคร้ังหนึ่งวงเงินเกิน 5,000  บาท ในทรัพย์สินของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ตั้งไว้    40,000   บาท      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      (งานบริหารงานคลัง) 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
กผนงานการรักษาความสงบภายใน    รวม   95 ,000 บาท  
งบด าเภนินการ                          รวม      95 ,000   บาท 
      ค่าใช้สอย       รวม      95 ,000   บาท 

รายจ่ายเภก่ียวเภนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เภข้าลักษณะ หมวดรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
    ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันภัย จุดตรวจจุดสกัดกละจุดบริการประชาชน      จ านวน   95,000    บาท  

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันภัย จุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการประชาชน  ตั้งไว้  95,000    บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย   ในการจัดต้ังจุดตรวจจุดสกัดและจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล วันส าคัญต่าง ๆ 
เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ  ในเขตต าบลทุ่งมน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเภรือนกละระงับอัคคีภัย   รวม 859,200     บาท  
งบด าเภนินการ                          รวม    859,200      บาท 
    คา่ตอบกทน        รวม     469,200  บาท 
    คา่ตอบกทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเภป็นประโยชน์กก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 439,200 บาท   
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ตั้งไว้    439,200   บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอนแทนผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) อบต.ทุ่งมน 
ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้   ตั้งไว้  439,200  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
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    ค่าตอบกทนการปฏิบัติงานนอกเภวลาราชการ    จ านวน         30,000  บาท 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อปพร. ตั้งไว ้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
ของ อปพร.ที่มีค าสั่งปฏิบัติงานในศูนย์และนอกศูนย์ อปพร. ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่  
มท 0808.2/ว 0795 ลว. 17 พฤศจิกายน  2552 ตั้งไว้  30,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)   

 ค่าใช้สอย       รวม      100 ,000   บาท 
รายจ่ายเภก่ียวเภนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เภข้าลักษณะ หมวดรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

 โครงการฝึกอบรมเภครือข่ายมิสเภตอร์เภตือนภัยต าบลทุ่งมน          จ านวน    20,000    บาท  
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัยต าบลทุ่งมน    ตั้งไว้   20,000   บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ในการอบรมมิสเตอร์เตือนภัยของต าบลทุ่งมน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)        
โครงการฝึกอบรมกละพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเภรือน (อปพร.)ต าบลทุ่งมน   
จ านวน    60,000    บาท  
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ต าบล     
ทุ่งมน  ตั้งไว ้  60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร.  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

   โครงการฝึกอบรมหนึ่งต าบลหน่ึงทีมกู้ภัยของต าบลทุ่งมน       จ านวน    20,000    บาท   
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัยของต าบลทุ่งมน      ตั้งไว้  20,000    บาท  เพื่อจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่าย ในการอบรมทีมกู้ภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

  

    ค่าวัสด ุ            รวม       290,000      บาท 
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการกพทย์    จ านวน    20,000           บาท    

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 20,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น ส าลี  แอลกอฮอล์ชุดท าแผล น้ ายาเคมี เคร่ือง
ดับเพลิง เวชภัณฑ์อื่น ที่เกี่ยวข้องกับงาน อปพร.ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย) 

    วัสดุเภครื่องกต่งกาย      จ านวน       270,000     บาท    
  ค่าเภครื่องกบบ อปพร.   ตั้งไว้   270,000    บาท    
      เพื่อจ่ายเป็นค่าตัดชุด อปพร.  ส าหรับสมาชิก อปพร. ต าบลทุ่งมน  พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุด 
   เช่น  เคร่ืองหมายตราต่าง  ๆ ป้ายชื่อพร้อมปัก  เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า  หมวกตามระเบียบเคร่ือง 
   แต่งกาย อปพร.  ที่สามารถด าเนินการได ้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)               
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา    รวม    1,197,170    บาท 
     งบบุคลากร       รวม   392,800    บาท 
       เงินเดือน  ( ฝ่ายประจ า )     รวม   382,800    บาท 
        เงินเดือนพนักงาน      จ านวน     322,800     บาท 

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 322,800    บาท เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน 3  
ต าแหน่ง ๆ  ละ 1 อัตรา ประกอบด้วย ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา นักวิชาการศึกษา   นักพัฒนา
ชุมชน ทีมีค าสั่งในการบรรจุและแต่งตั้ง  ตามระเบียบ กฎหมายก าหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )  

         เงินเพิ่มต่างของพนักงาน     จ านวน        60,000      บาท 
ประเภทเงินเพิ่มต่างของพนักงาน ตั้งไว้ 60,000    บาทเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบลที่ มีสิทธิ์ได้รับตามอัตราที่ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 

        เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง    จ านวน         10,000     บาท 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้     10,000    บาท เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ส่วนการศึกษา ในต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ตามอัตราที่
ระเบียบ กฎหมายก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 

งบด าเนินการ       รวม 798,570    บาท 
       ค่าตอบแทน       รวม        592,570     บาท            

       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน   546,570   บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้ังไว้   
546,570   บาทเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี )ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน จ้างตามภารกิจ ตามสิทธิของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กฎหมายที่ก าหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ) 

        ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ  จ านวน       5,000   บาท 
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้ 5,000   บาท เป็นเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมาย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 
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         ค่าเช่าบ้าน       จ านวน     36,000   บาท 
ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้    36,000  บาท เป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนต าบลที่ไม่มีบ้านพัก
เป็นของตนเองและได้เช่าบ้านพักเพื่ออยู่อาศัย    ตามสิทธิ์ที่พึงมีและตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ให้
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน      5,000   บาท 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  5,000   บาท เป็นเงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

        ค่าใช้สอย       รวม  175,000   บาท 
        รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งค่าบริการ    จ านวน   130,000   บาท   
 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตั้งไว้     70,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   
   ในการส่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจไปฝึกอบรมสัมมนา  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
    ค่าจ้างเหมาบริการในการช่วยเหลือปฏิบัติงานราชการอื่นๆ ตั้งไว้   60,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการปฏิบัติงานราชการในส่วนการศึกษา  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ   จ านวน    40,000     บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ  ตั้งไว้  40,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง     
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน 
และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน   5,000     บาท 
ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว ้ 5,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ในส่วนการศึกษา เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯ ลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

       ค่าวัสดุ       รวม            30,000   บาท 
       วัสดุส านักงาน      จ านวน      15,000   บาท 

ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  15,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา  
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ส าหรับส่วน การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 
 

        วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน      15,000   บาท 
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ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 15,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
โปรแกรม เมนบอร์ด เมาส์ ตลับผงหมึก ส าหรับ เคร่ืองพิมพ์ แบบเลเซอร์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)    

ค่าสาธารณูปโภค      รวม   1,000   บาท 
         ค่าบริการไปรษณีย์      จ านวน    1,000   บาท 

ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  ตัง้ไว้  1,000   บาทค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โทรเลข อากรแสตมป์ 
หรือดวงตราไปรษณีย์ ในการด าเนินงานของ ราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)  

งบลงทุน       รวม       5,800     บาท 
       ค่าครุภัณฑ์       รวม     5,800     บาท 
       ครุภัณฑ์ส านักงาน      จ านวน      5,800      บาท 
               ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด  จ านวน      5,800      บาท 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด ตั้งไว้   5,800   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิด 2 บานเปิด จ านวน  1  ตู้  ตามขนาดที่ก าหนด ในราคาตามท้องตลาดทั่วไป เพื่อใช้ในงานราชการ
ทั่วไปของ อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

งานระดับวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา    รวม 5,044,580    บาท 
       งบด าเนินการ       รวม 1,347,180    บาท 
        ค่าใช้สอย       รวม           284,000     บาท            

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
    ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   จ านวน       60,000     บาท 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 60,000   บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก  
แห่งชาติ ประจ าปี  2558  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานระดับวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา)               

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ( อาหารกลางวัน )   จ านวน      224,000   บาท  
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ( อาหารกลางวัน )   ตั้งไว้  224,000   บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ส าหรับอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน     (งานระดับวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา) 
 
 
 
 

        

 ค่าวัสด ุ      รวม            1,063,180   บาท 
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        วัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน                 5,000    บาท 
  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้    5,000     บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ า ถ้วยจาน  ช้อน  น้ ายาล้างจาน    น้ ายาล้างห้องน้ า 

แปรงขัด  ห้องน้ า ไม้กวาด ไม้ถูพื้น เป็นต้น  ซึ่งใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  4  แห่ง  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (งานระดับวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา) 

 อาหารเสริม(นม)      จ านวน         1,048,180     บาท 
               อาหารเสริม(นม)  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตต าบลทุ่งมน   ตั้งไว้   1,048,180   บาท 
    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก  ตั้งไว้                   78,400   บาท  
    2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง  ตั้งไว้      98,160   บาท 
    3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน  ตั้งไว้      50,960   บาท 
    4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม ตั้งไว้      33,320   บาท 
    5.โรงเรียนบ้านทุ่งมน   ตั้งไว้                234,780   บาท 
    6.โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม  ตั้งไว้                331,240   บาท 
    7.โรงเรียนบ้านโซงเหล่าโป่วิทยา  ตั้งไว้                229,320   บาท 
    จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลทุ่งมน ทั้ง 3  แห่ง  ตั้งแต่ระดับชั้นอนบุาลถึงระดับชั้น 
   ประถมศึกษาปีที่  6 แ ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลทุ่งมน ทั้ง 4 แห่ง  ประจ าปีการศึกษา  2558   
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  (งานระดับวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา)  

วัสดุการศึกษา      จ านวน       10,000        บาท 
ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 10,000   บาทเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุประเภทการศึกษา 
เช่น สื่อการเรียนการสอน หนังสือ สมุดแบบวาดและอ่ืน ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (งานระดับวัยก่อน
เรียนและประถมศึกษา) 

   งบลงทุน       รวม 1,451,000   บาท 
       ค่าครุภัณฑ์       รวม          20,000       บาท            

       ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
  ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ า      จ านวน      20,000     บาท 

ค่าจัดซื้อเคร่ืองกรองน้ า  ตัง้ไว้ 20,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเคร่ืองกรองน้ า จ านวน  2 ชุด ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  2  แห่ง  ในราคาตามท้องตลาดทั่วไป   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน     (งานระดับวัยก่อนเรียน
และประถมศึกษา) 
         

 
 
 
 
 
 
 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม       1,431,000     บาท 

อาคารต่าง ๆ      
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        โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน     จ านวน    1,261,000   บาท 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน   ตั้งไว้  1,261,000   บาทเพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน    ขนาดกว้าง  8  เมตร ยาว 16   เมตรจ านวน  1  หลัง    
และห้องน้ า   ห้องส้วม   ห้องเก็บของ   ขนาด 3  เมตร   ยาว 8  เมตร   จ านวน 1  หลัง  ตามแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   (งานระดับวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา) 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
       โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จ านวน       80,000     บาท  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้    80,000   บาท เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง  ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน      (งานระดับวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา) 

       โครงการปรับปรุงต่อเติมดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน    90,000   บาท 
โครงการปรับปรุงต่อเติมดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้    90,000   บาทเพื่อจ่ายค่าปรับปรุง
ต่อเติม ดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ทั้ง  3  แห่ง    ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่   อบต.
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   (งานระดับวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา)   

 งบเงินอุดหนุน      รวม     2,246,400    บาท 

เงินอุดหนุน      รวม     2,246,400    บาท 

         เงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน    2,246,400    บาท 
        1.1. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 3 โรงเรียน  ตั้งไว้  1,748,000     บาท 
     1.โรงเรียนบ้านทุ่งมน                       ตั้งไว้     516,000     บาท  

   2.โรงเรียนบ้านโซงเหล่าโป่วิทยา         ตั้งไว้     504,000     บาท 
   3.โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม          ตั้งไว้     728,000     บาท 

    เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตพื้นที่ต าบลทุ่งมนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น 
   ประถมศึกษาปีที่ 6    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   (งานระดับวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา) 

       1.2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง ตั้งไว้  498,400   บาท 
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน        ตั้งไว้    145,600       บาท 

   2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง        ตั้งไว้    257,600       บาท   
   3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม            ตั้งไว้      95,200       บาท 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ต าบลทุ่งมนทั้ง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน    (งานระดับวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา) 
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กผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขกละงานสาธารณสุขอื่น   รวม      431,200 บาท 

งบด าเภนินการ             รวม      150,000 บาท    
ค่าใช้สอย       รวม                60,000        บาท     
รายจ่ายเภก่ียวเภนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เภข้าลักษณะ หมวดรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    
       โครงการกข่งขันออกก าลังกายประกวดกอโรบิคประจ าต าบล จ านวน     30,000       บาท 

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันออกก าลังกายประกวดแอโรบิคประจ าต าบล  ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันออกก าลังกายประกวดแอโรบิคประจ าต าบล  เพื่อให้ประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในชุมชนได้แข่งขันการออกก าลังกายแอโรบิค  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)       

        โครงการป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชนต าบลทุ่งมน     จ านวน     30,000      บาท   
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชนต าบลทุ่งมน    ตั้งไว้  30,000   บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนให้ทันสถานการณ์กับ
โรค และพัฒนางานป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)          

   ค่าวัสด ุ            รวม       90,000    บาท 

   วัสดุเภชื้อเภพลิงกละหล่อล่ืน             จ านวน          30,000     บาท   
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้  30,000    บาท  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่นน้ ามันดีเซล เบนซิน ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน   ตั้งไว้ 30,000 บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

 

     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการกพทย์        จ านวน  60,000       บาท   
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้  60,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น น้ ายาเคมี สารก าจัด  ยุงลาย วัคซีน น้ ายาเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
ถุงมือ  ผ้าปิดจมูก และที่เกี่ยวข้องกับงาน สาธารณสุข   ตั้งไว้  60,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
 
 
 
 
 

งบลงทุน       รวม          88,500  บาท 
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    ค่าครุภัณฑ์      รวม            88,500  บาท 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         จ านวน        8,500  บาท 
     เภครื่องตัดหญ้า ชนิดสะพายบ่า  กบบข้อกข็ง   จ านวน     8,500  บาท 

เคร่ืองตัดหญ้า ชนิดสะพายบ่า  แบบข้อแข็ง    ตั้งไว้ 8,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า
ชนิดสะพายบ่า  แบบข้อแข็ง  จ านวน  1  เคร่ือง  มีคุณสมบัติ เป็น เคร่ืองยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า  1.5  
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า  30  ซีซี พร้อมใบมีด และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ราคาตามท้องตลาด
ทั่วไป ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุน (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

    ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน     จ านวน     80,000  บาท 
ค่าจัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน ตั้งไว้    80,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลายและแมลงน าโรคต่าง ๆ  จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

    1.ถังน้ ายามีความทนทาน และไม่เกิดสนิมเพราะถังน้ ายาผลิตจากเหล็กซึ่งปลอดสนิม  
    ขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 6 ลิตร  

2.การจุดระเบิดเคร่ืองพ่นใช้พลังงานถ่ายไฟฉาย 4 ก้อน ต่อแบบอนุกรม(ขั้วลบลงดิน)คอยล์จุด 
    ระเบิดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ 

3.น้ าหนักเคร่ืองเปล่า(ไม่รวมน้ ายาเคมีและน้ ามันเชื้อเพลิง)ไม่เกิน 9 กิโลกรรม 
4.ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้ ายาเคมีที่ใช้ และขนาดหัวฉีด 
5.มีโลหะป้องกันความร้อนหุ้มท่อพ่น ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของความยาวห้องเผาไหม้ถึง 

    ปลายท่อพ่นหรือระบบของการกันความร้อนของท่อ 
6.มีอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงประจ าเคร่ือง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)     

งบเงินอุดหนุน          รวม       192,700 บาท 
     เภงนิอุดหนุน      รวม       192,700 บาท 

      เภงินอุดหนุนส่วนราชการ            จ านวน         57,700       บาท  
     ประเภภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเภอกชนในกิจกรรมอันเภป็นสาธารณะประโยชน์  
        จ านวน  57,700     บาท เภพื่ออุดหนุน 

         (1)รายการอุดหนุนอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว  ตั้งไว้  3,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วตามโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระ
ราชกุศลประจ าปี  2557  ตามหนังสือ อ าเภอค าเขื่อนแก้วที่ ยส 0318/ว 631  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2557      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
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      (2)อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเภสริมสุขภาพต าบลโพนสิม ตั้งไว้  24,700  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสิม โครงการส่งเสริมความรู้ด้านชีวอนา
มัยในการท างาน ตามหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสิม  ที่  ยส 0327.32 / 5.2 / 191 
ลงวันที่   25 กรกฎาคม  2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

      (3).อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเภสริมสุขภาพต าบลทุ่งมน ตั้งไว้  30,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมน โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลเอดส์
เข้าใจเพศศึกษา ตามหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมน ที่  ยส 0327.1 / 5.1    
ลงวันที่   20   กรกฎาคม  2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)          

      เภงินอุดหนุนกิจการที่เภป็นสาธารณประโยชน์      จ านวน   135,000  บาท  เภพื่ออุดหนุน 
     1. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน ต าบลทุ่งมน ตั้งไว้    135,000   บาท   เภพื่ออุดหนุน 
            1.1อุดหนุนตามโครงการด้านสาธารณสุข ท้ัง  9  หมู่บ้าน  โดยอุดหนุนให้หมู่บ้านละ  15,000  บาท รวม 
    เป็นเงิน  135,000   บาท   เพื่อด าเนินการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขแต่ละชุมชน ตามที่ระเบียบ  

กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการอุดหนุนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  (งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น) 

 

กผนงานสังคมสงเภคราะห์  
งานสวัสดิการสังคมกละสังคมสงเภคราะห์   รวม          190,000       บาท   
งบด าเภนินการ             รวม     190,000 บาท 

    ค่าใชส้อย       รวม         100,000 บาท 
รายจ่ายเภก่ียวเภนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เภข้าลักษณะ หมวดรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    
      โครงการส่งเภสริมกองทุนสวัสดิการเภพื่อพัฒนาสตรีกละครอบครัวในชุมชน    จ านวน   50,000   บาท  

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวในชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวในชุมชน 

             (ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0891.3/ว1235 ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2556)   
              ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)        

         โครงการส่งเภสริมการเภกษตรกบบยั่งยืนตามกนวทฤษฎีใหม่กบบเภศรษฐกิจพอเภพียงกละ  การเภกษตรอินทรีย์
     จ านวน     50,000     บาท 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่แบบเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การเกษตร อินทรีย์ ตั้งไว ้ 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
ตามแนวทฤษฎีใหม่แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอินทรีย์  (ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0891.3/ว1235ลงวันที่  20  พฤษภาคม  2556)    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  (งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 
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    ค่าวัสด ุ           รวม        90,000    บาท 
     วัสดุก่อสร้าง       จ านวน     90,000     บาท   
     ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ส าหรับการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน   และการซ่อม 

บ้านท้องถิ่นไทย ส าหรับผู้ยากไร้ และขาดโอกาสทางสังคม   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพ  
ชีวิตให้กับคนในสังคม ตั้งไว้   90,000  บาท  ตั้งจ่ายจากอุดหนุน  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รวม    1,959,740   บาท  

งบบุคลากร         รวม        860,370  บาท 
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)     รวม        860,370  บาท  
     เงินเดือนพนักงาน     จ านวน               393,370 บาท  

ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว้    393,370  บาท เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  2 ต าแหน่ง  ๆ 
ละ  1 อัตรา     ประกอบด้วย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ,  นายช่างโยธา ตามอัตราที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

     เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน      จ านวน      18,000   บาท   
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   ตั้งไว้  18,000   บาท  เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิหรือเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลที่ มีสิทธิ์ได้รับ  ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด    

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

      3.ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน      42,000   บาท   
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว้  42,000  บาท  เป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน  1 อัตราตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)        

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน         322,000    บาท 

ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง   ตั้งไว้ 322,000  บาท  เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป  จ านวน  3  ต าแหน่ง ๆ ละ  1 อัตราประกอบด้วย ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า(ภารกิจ) , ผู้ช่วยช่าง
โยธา (ภารกิจ) พนักงานผลิตน้ าประปา(ทั่วไป) ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
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    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน   853,000    บาท 
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 853,000  บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน  3  อัตรา  ประกอบด้วย ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(ภารกิจ) , ผู้ช่วยช่างโยธา (ภารกิจ) พนักงานผลิตน้ าประปา (ทั่วไป) ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมาย
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

งบด าเนินการ               รวม      499,370       บาท 

   ค่าตอบแทน         รวม              284,370    บาท 
      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน    
       228,370      บาท   
      1.ค่าประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งไว้  158,370   บาท  
    ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น     พนักงานจ้าง   ตามสิทธิของพนักงาน 
   ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง   ตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
      2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างของ อบต.      ตั้งไว้   70,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจงานจ้างที่มาสมารถเบิกจ่ายให้ได้ตามระเบียบ กฎหมายที่ 
    ก าหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ  จ านวน      10,000     บาท   
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ ตั้งไว้    10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)             

       ค่าเช่าบ้าน      จ านวน      36,000 บาท   
ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  36,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนต าบลที่ไม่มีบ้านพัก
เป็นของตนเอง และได้เช่าบ้านพักเพื่อ อยู่อาศัย ตามสิทธิ์ที่พึงมีและตามที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดให้
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จ านวน      10,000   บาท   
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้   10,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หรือผู้มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)     
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    ค่าใช้สอย          รวม   112,000   บาท 
    รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             จ านวน      62,000   บาท 

   1. ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ     ตั้งไว้        40,000     บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมและ 
    ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนต าบล   พนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
  2. ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานราชการอื่น ๆ ตั้งไว้     20,000   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานราชการในส่วนของกองช่าง    เช่น จ้างเหมาตัด 
   หญ้าสองข้างทาง จ้างเหมาร้ือดินภายในท่อและรางระบายน้ า ฯลฯ  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
  3. ค่าล้างและอัดขยายรูปภาพ       ตั้งไว้       2,000   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นล้างและอัดขยายรูป ส าหรับงานโยธาและกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนกองช่าง    ในการ 
   ปฏิบัติงานราชการในส่วนของกองช่าง     
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

    รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ หมวดรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน              30,000    บาท   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว ้ 30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับเป็น   ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของ
พนักงาน  และค่าพาหนะในการเดินทางไป ราชการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน) 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน       20,000   บาท  
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและระบบหอกระจายข่าว ตั้งไว้  20,000    บาท   

    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ทุ่งมน(กองช่าง ) 
   เช่น   ตู้ โต๊ะ เคร่ือง คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอัดส าเนา วัสดุต่าง ๆ  ฯลฯ  รวมทั้งการซ่อมแซมระบบหอ 
   กระจายข่าว    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)      
      คา่วัสด ุ          รวม       103,000     บาท 
     วัสดุส านักงาน        จ านวน         18,000    บาท    

ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  18,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  
ดินสอ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์  เป็นต้น    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน)  
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           วัสดุก่อสร้าง         จ านวน      40,000 บาท   
ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานก่อสร้าง  เช่น ปูนซีเมนต์ ยางมะตอย
ผสมเสร็จ  ยางมะตอยน้ า  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

วัสดุโฆษณา และเผยแพร่       จ านวน      10,000 บาท  
ประเภทวัสดุโฆษณา และเผยแพร่  ตั้งไว้  10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  
กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  และสี  แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

       วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน      35,000 บาท   
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  35,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
โปรแกรม เมนบอร์ด เมาส์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน) 

งบลงทุน         รวม       600,000 บาท  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม       600,000 บาท 
1.คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซ่อมแซมทรัพย์สินหรือบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ สิ่ง
สาธารณูปโภค หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน    600,000  บาท    

    1 ค่าซ่อมกซมบ ารุงรักษา    หรือซ่อมกซมทรัพย์สิน   ครุภัณฑ์  ที่ดินกละสิ่งก่อสร้าง    หรือสิ่ง 
    สาธารณูปโภค หรือโครงการสร้างพื้นฐาน   ตั้งไว้  600,000  บาท    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน           
  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

งานไฟฟ้าถนน       รวม      570,000      บาท 
   งบด าเนินการ      รวม        70,000      บาท 

ค่าวัสดุ       รวม        70,000      บาท 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวน         70,000      บาท   
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้  70,000   บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุประเภทไฟฟ้า
และวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่ายไฟฉาย  ฯลฯส าหรับงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(งานไฟฟ้าถนน) 
 
 
 
 

       

งบเงินอุดหนุน      รวม     500,000 บาท  
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   เงนิอุดหนุน      รวม  500,000     บาท 
         เภงินอุดหนุนกิจการที่เภป็นสาธารณประโยชน์    จ านวน   500,000     บาท   
       1.1 อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดยโสธร สาขาย่อยอ าเภภอค าเภข่ือนกก้ว   
           ตั้งไว้   500,000     บาท   เพื่อด าเนินการตามโครงการ  ดังนี้ 
                       1.โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโซง หมู่ที่ 1 , 8 ต าบลทุ่งมน 
                                อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  
                       2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านเหล่าโป่ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งมน  
                               อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร 
                        3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งมน 
                                อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร                  
      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    (งานไฟฟ้าถนน) 

งานก าจัดขยะมูลฝอยกละสิ่งปฏิกูล    รวม        370,000      บาท 
   งบด าเนินการ      รวม        370,000      บาท 

ค่าใช้สอย      รวม        320,000      บาท 

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          จ านวน   320,000     บาท  
1.1 ค่าจ้างเภหมาบริการต่างๆ    ตั้งไว้    120,000    บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บ
ขยะ มูลฝอยภายในชุมชนต าบลทุ่งมน ทั้ง  9 หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล) 

   1.2  ค่าบริการส าหรับบ่อทิ้งขยะมูลฝอย หรือค่าท่ีท้ิงขยะ  ตั้งไว้  200,000    บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
    ค่าบริการส าหรับการทิ้งขยะมูลฝอยที่จัดเก็บจากชุมชนเพื่อน าไปทิ้ง ณ บ่อขยะ ตามอัตราที่ส่วน 

ราชการหรือผู้เป็นเจ้าของบ่อก าจัดขยะมูลฝอยหรือแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยเรียกเก็บ ตั้งจ่ายจากเงิ น
รายได้   (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)          

     ค่าวัสด ุ           รวม      50,000      บาท 
     วัสดุอื่นๆ       จ านวน      50,000     บาท   

ค่าจัดซื้อถังขยะ ชนิดพลาสติก   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ทรงกลม ฝาเปิดด้านบน แบบสวิง
ได้และถอดได้ ท าจากพลาสติกอย่างดี   เพื่อใช้ในงานบริการ  การจัดเก็บขยะมูลฝอยของต าบลทุ่งมน 
ทั้ง  9  หมู่บ้าน  ตามราคาตามในท้องตลาดทั่วไป  ตั้งไว้   50,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  

 
 

กผนงานสร้างความเภข้มกข็งของชุมขน  
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งานส่งเภสริมกละสนับสนุนความเภข้มกข็งของชุมชน    รวม           320,000      บาท 

งบด าเภนินการ       รวม     50,000 บาท 

ค่าใช้สอย      รวม     50,000 บาท  
     รายจ่ายเภกี่ยวกับการรับรองกละพิธีการ   จ านวน     50,000       บาท   
                       (1)ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดอบรมกกนน าเภยาวชนต าบลทุ่งมนเภพื่อป้องกันกละกก้ไขปัญหายาเภสพติด   
        ตั้งไว้  50,000    บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมแกนน าเยาวชนต าบลทุ่งมน  ในการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน) 

งบเงินอุดหนุน      รวม  270,000 บาท 
เภงินอุดหนนุ      รวม        270,000 บาท   

       เภงินอุดหนุนกิจการที่เภป็นสาธารณะประโยชน ์           จ านวน     270,000      บาท  
 .อุดหนุนกลุ่มอาชีพสตรีต าบลทุ่งมน  ตั้งไว้       270,000   บาท  

เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพสตรีต าบลทุ่งมนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสตรี  และส่งเสริมให้มี 
    รายได้เพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 

กผนงานการศาสนาวัฒนธรรมกละนันทนาการ  
งานกีฬากละนันทนาการ   รวม            190,000              บาท  

งบด าเนินการ            ตั้งไว้รวม          120,000  บาท 
    ค่าใช้สอย      ตั้งไว้รวม          90,000         บาท 
         รายจ่ายเภกี่ยวเภนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เภข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ    
                   โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  จ านวน    70,000   บาท 

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ตั้งไว ้70,000   บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมท าการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ในการจัดส่งทีมนักกีฬาและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม     

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานกีฬาและนันทนาการ) 
  

 
 
 
 

รายการค่ารับรองกละพิธีการโครงการต่าง ๆ  จ านวน        90,000    บาท   
            (1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการกข่งขันกีฬาต าบลทุ่งมนเภชื่อมความสามัคคีรวมพลังต้านยาเภสพติด  
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          ตั้งไว้  90,000 บาท    ส าหรับจัดการแข่งขันและให้การสนับสนุนแต่ละหมู่บ้านส าหรับส่งทีมกีฬา   
   เข้าร่วมท าการแข่งขัน ประจ าปี  2558  ทั้ง  9 หมูบ้าน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการกีฬา    
   ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานกีฬาและนันทนาการ) 

    ค่าวัสด ุ          รวม      30,000        บาท 
            วัสดุกีฬา      จ านวน       30,000          บาท  
      ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การกีฬา     ตั้งไว้        30,000 บาท   

เพื่อจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์การกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล และรายการอ่ืน ๆ ที่อยู่ในประเภทวัสดุกีฬา โดยการ
จัดหาสนับสนุนให้ศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้านชุมชน ตามความต้องการของชุมชน  ทั้ง 9 หมู่บ้าน  เพื่อ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาของแต่ละหมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  (งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม    523,000 บาท 

งบด าเนินการ      ตั้งไว้รวม    425,000 บาท 
      ค่าใช้สอย      ตั้งไว้รวม        425,000 บาท 
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น  
 โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือกีบต าบลทุ่งมน   จ านวน    30,000    บาท 

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือกีบต าบลทุ่งมน  ตั้งไว้  30,000   บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการจัดงานประเพณีบุญแข่งเรือกีบประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดงานประเพณีบุญแข่งเรือกีบประจ าปี    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น )  
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลทุ่งมน     จ านวน       180,000   บาท 

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลทุ่งมน  ตั้งไว้     180,000   บาท เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลทุ่งมน ทั้ง 9  หมู่บ้าน ประจ าปี 2558  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  (งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)    

 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ       จ านวน    90,000   บาท 
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  ตั้งไว้    90,000   บาท  เพื่อเป็นค่าจ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)    

               
 
 
 

           
 โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน จ านวน      100,000   บาท 
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โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน  ตั้งไว้    100,000   บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายใน
การจัดการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2558   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน       
(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)   

โครงการส่งเสริมประเพณีพุทธศาสนาแห่เทียนพรรษาต าบลทุ่งมน   จ านวน       25,000   บาท 
              โครงการส่งเสริมประเพณีพุทธศาสนาแห่เทียนพรรษาต าบลทุ่งมน   ตั้งไว้       25,000    บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีพุทธศาสนาแห่เทียนเข้าพรรษาต าบลทุ่งมน ประจ าปี 2558 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)    

งบเงินอุดหนุน      รวม     98,000    บาท 
เงินอุดหนุน     รวม     98,000   บาท 

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ    จ านวน   98,000  บาท         
    1.1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งมน   ตั้งไว้ 30,000   บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจ าปี  2558 
    ตั้งจ่าจากเงินอุดหนุน  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)   
    1.2. อุดหนุนโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา  ตั้งไว้ 30,000   บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจ าปี  2558  
    ตั้งจ่าจากเงินอุดหนุน (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)   
    1.3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม ตั้งไว้     30,000   บาท 
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจ าปี   2558  
   ตั้งจ่าจากเงินอุดหนุน  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)   
          1.4 รายการอุดหนุนอ าเภภอค าเภขื่อนกก้ว     ตั้งไว้   8,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด
ยโสธร  ตามหนังสือ อ าเภอค าเขื่อนแก้วที่ ยส 0318/ว392  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2556  

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กผนงานการเภกษตร  
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งานอนุรักษ์กหล่งน้ ากละป่าไม้   รวม           70,000       บาท  

งบด าเนินการ            รวม           70,000 บาท 
    ค่าใช้สอย      รวม         70,000 บาท 
      รายจ่ายเภกี่ยวเภน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เภข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ    

รายการค่ารับรองกละพิธีการโครงการต่าง ๆ       จ านวน            70,000      บาท   

        (1) โครงการส่งเภสริมปรับปรุงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกละสิ่งกวดล้อม     ตั้งไว้     20,000  บาท    
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ  เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้) 
         (2) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เภฉลิมพระเภกียรติตามกนวพระราชเภสาวนีย์   ตั้งไว้     30,000  บาท   
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ   เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   และเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้    (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้)           
        (3) โครงการปลูกหญ้ากฝกเภฉลิมพระเภกียรติ ตั้งไว้  10,000  บาท   

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม้) 

        (4) ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งคน หน่ึงต้น หนึ่งฝน   ตั้งไว้   10,000 บาท   
    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม้) 

แผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการประปา      รวม          297,000           บาท  

งบด าเนินการ            รวม      206,000      บาท 

    ค่าใช้สอย      รวม         45,000         บาท 
    รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จ านวน            15,000           บาท   
   1. ค่าจ้างเหมาบริการในการซ่อมบ ารุงระบบประปา  ตั้งไว้               15,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในการซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  
   ส่วนโยธา เช่น จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง หรือภารกิจที่ต้องใช้แรงงานคนมากที่เกี่ยวข้องกับ 
    ระบบซ่อม บ ารุงรักษาระบบประปา  ฯลฯ       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (งานกิจการประปา) 
 
 
 

     ค่าบ ารุงและรักษาซ่อมแซม     จ านวน         30,000  บาท  
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1. ค่าปรับปรุงระบบประปา  ตั้งไว้              30,000    บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อประปา ระบบกรองประปา เคร่ืองสูบน้ าและตู้ควบคุม ที่อยู่ใน 
    ความดูแลของกองช่าง   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   (งานกิจการประปา)            

     ค่าวัสด ุ          รวม          65,000      บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             จ านวน          5,000         บาท 

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งไว้ 5,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประเภท
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ชุดตรวจสอบ คลอรีนอิสระหลงเหลือใน
น้ า ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (งานกิจการประปา)   

วัสดุอื่นๆ       จ านวน          60,000         บาท 
ประเภทค่าวัสดุประปา    ตั้งไว้   60,000     บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับระบบประปา เช่น 
ท่อ PVC  ข้อต่อ PVC สารส้ม  คลอรีน กาว กรวดทรายกรอง  และ อ่ืน ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน         
(งานกิจการประปา)                

ค่าสาธารณูปโภค              รวม           96,000        บาท  
           ค่าไฟฟ้า      จ านวน      96,000       บาท  

ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้  96,000    บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบกิจการประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความ
ดูแล รับผิดชอบ ของ อบต.ทุ่งมน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (งานกิจการประปา)   

งบลงทุน        รวม      91,000  บาท  
ค่าครุภัณฑ ์      รวม      91,000     บาท 
 ครุภัณฑอ์ื่น ๆ               จ านวน  61,000      บาท 

เครื่องสูบน้ าแบบซับเมิสซิเบิล               จ านวน      25,000             บาท 
          เคร่ืองสูบน้ าแบบซับเมิสซิเบิล    ตั้งไว้     25,000    บาท     เพื่อจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง จ านวน 

1  เคร่ือง ขนาด  1.5 แรงม้า แรงดันไฟฟ้า 1 เฟส  220 โวลล์  ตามราคาท้องตลาด    ตั้งจ่ายจากเงิน    
อุดหนุน    ( งานกิจการประปา) 

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง                จ านวน       36,000         บาท 
เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ตั้งไว้   36,000     บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง   จ านวน  2     
เครื่อง   ขนาด  3  แรงม้า   แรงดันไฟฟา้    3 เฟส 380  โวลล์    ตามราคาท้องตลาดท่ัวไป       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    ( งานกิจการประปา) 
 
 

         
      ค่ารักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ ์      จ านวน       30,000       บาท 
   ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์   ที่มีวงเงินเกิน 5,000  บาทต่อคร้ัง ในการซ่อมแซมระบบประปา 
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     ตั้งไว้   30,000   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน       (งานกิจการประปา) 

กผนงานงบกลาง  
งบกลาง      รวม  1,408,920  บาท 
    งบกลาง      รวม  1,408,920  บาท 

งบกลาง     รวม  1,408,920 บาท 
เภงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จ านวน     65,770             บาท   

1.เภงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้      65,770             บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5    ของค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตั้งแต่เดือน  
ตุลาคม  2557  ถึงเดือน กันยายน  2558   เป็นเงิน  65,770  บาท  ตามที่ระเบียบกฎหมายได้ 

   ก าหนดไว้ให้ต้ังจ่าย       ตั้งจากเงินรายได้   (งานงบกลาง) 
เภบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเภอดส์    จ านวน     18,000             บาท   

2.เภบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเภอดส์   ตั้งไว้  18,000     บาท  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเบี้ยยังผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามจ านวนที่ 
อบต.ก าหนดให้จ่ายได้ไว้  ในอัตราคน ละ  500  บาทต่อ เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานงบกลาง) 

ส ารองจ่าย       จ านวน    740,760      บาท 
3. เภงินส ารองจ่าย    ตั้งไว้      740,760     บาท  เพื่อจ่ายเป็น เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย
และสาธารณะภัยต่างๆ  และใช้ในกรณีจ าเป็น เร่งด่วนที่ต้อง รีบด าเนินการแก้ไข ป้องกันหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ โดย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   จ านวน  
773,940    บาท  และ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   จ านวน    10,820   บาท  (งานงบกลาง)         

รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน           437,500        บาท  
เภงินสมทกองทุนส่งเภสริมหลักประกันสุขภาพกห่งชาติ (สปสช.) ต าบลทุ่งมน     ตั้งไว้     72,500     บาท 

  เพื่อจ่ายสมทบกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต าบลทุ่งมน  เพื่อด าเนินการ 
    ด้านสาธารณสุข ในเขตต าบลทุ่งมน ทั้ง 9    หมู่บ้าน    ตามบันทึกข้อตกลงหรือที่กฎหมายก าหนด 
   (อบต.ขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน     (งานงบกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
  เภงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้    365,000      บาท 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลทุ่งมนทั้ง  9 หมู่บ้าน เพื่อด าเนินการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนรากฐานฟื้นฟูทุนทางสังคม  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
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ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  สตรี  คนชรา    และผู้ด้อยโอกาส   อันน าไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเองโดยยึดหลักการพัฒนาโดยประชาชน 1 ส่วน รัฐบาล 1 ส่วน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน  โดยไม่ควรเกิน   365 บาท  ต่อคนต่อปี     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่   มท 
0891.4/  ว 2502   ลงวันที่  20  สิงหาคม  2533 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    (งานงบกลาง) 

เภงินสมทบกองทุนบ าเภหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)       จ านวน   146,890    บาท 
  เภงินสมทบกองทุนบ าเภหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)     ตั้งไว้    146,890     บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
   2558    จากร้อยละ 1   ของประมาณการรายรับที่ไม่รวมเงินอุดหนุน    ซึ่งประมาณการรายรับตั้งรับ 
     ไว้ ที่ 14,688,650  บาท      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    (งานงบกลาง) 
    
 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
 
 

  

         
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.2558  อบต.ทุ่งมน 
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ภาคผนวก 
 

ประกอบด้วย 
    1.สรุปรายจ่ายตามกผนงาน/ตามหมวดรายจ่าย/ตามส่วนราชการ 
   2.ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
    3.ส าเภนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 



ห น้ า  | 46 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 

ที่ ยส ๗๒๒๐๑.๑ /                                                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
                                                อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๑๐ 
 

                                         ๑๙     สิงหาคม    ๒๕๕๗ 
 

เร่ือง   เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

เรียน  นายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    จ านวน  ๓  เล่ม 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘  และมีมติให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมัยสามัญที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๕๗    คร้ังที่   ๒    ในวันที่  ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๗  
 

   ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    เพื่อให้นายอ าเภอพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป 
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                    (นายอุดม    พิจารณ์) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 

 
 
ส านักงานปลัด อบต 
งานกิจการสภา. 
โทร./ โทรสาร  (๐๔๕) ๗๓๗๑๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่ ยส ๗๒๒๐๑.๑ /                                       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
                                         อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๑๐ 
 

                                   ๑๗     สิงหาคม    ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    พ.ศ.๒๕๔๖      
          แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

เรียน  นายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖    
                         แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕  จ านวน  ๒  เล่ม 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕  และมีมติให้ 
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ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมัยสามัญที่ ๓  
ประจ าปี ๒๕๕๕    คร้ังที่   ๒    ในวันที่  ๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕  
 

   ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
มน   เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ.๒๕๔๖   แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ.๒๕๕๕       เพื่อให้
นายอ าเภอพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                      (นายผดุง  ไชยศรี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 
ส านักงานปลัด อบต 
งานกิจการสภา. 
โทร./ โทรสาร  (๐๔๕) ๗๓๗๑๒๗ 
 

 
 
 
 
ที่ ยส ๗๒๒๐๑.๑ /                                       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
                                         อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๑๐ 
 

                                        ๑๗     สิงหาคม    ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เร่ือง ตลาด   พ.ศ.๒๕๕๑   แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)   
          พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

เรียน  นายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เร่ือง ตลาด   พ.ศ.๒๕๕๑   แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)   
              พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวน  ๒  เล่ม 
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  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
เร่ือง ตลาด   พ.ศ.๒๕๕๑   แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕         และมีมติให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมัยสามัญที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๕๕    คร้ังที่   ๒    
ในวันที่  ๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕  
 

   ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
มน  เร่ือง ตลาด   พ.ศ.๒๕๕๑   แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)    พ.ศ.๒๕๕๕      เพื่อให้นายอ าเภอพิจารณาอนุมัติให้
ประกาศใช้ต่อไป 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                     (นายผดุง  ไชยศรี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 
ส านักงานปลัด อบต 
งานกิจการสภา. 
โทร./ โทรสาร  (๐๔๕) ๗๓๗๑๒๗ 
 

 
 
 

 
ที่ ยส ๗๒๒๐๑.๑ /                                       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
                                         อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๑๐ 
 

                                        ๑๙     สิงหาคม    ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง   เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ.๒๕๔๖    
          แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

เรียน  นายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ.๒๕๔๖    
                         แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวน  ๒  เล่ม 
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  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ.๒๕๔๖    แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕    และมีมติให้ 
ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมัยสามัญที่ ๓  
ประจ าปี ๒๕๕๕    คร้ังที่   ๒    ในวันที่  ๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕  
 

   ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
มน  เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้นายอ าเภอ 
พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                    (นายผดุง  ไชยศรี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 
ส านักงานปลัด อบต 
งานกิจการสภา. 
โทร./ โทรสาร  (๐๔๕) ๗๓๗๑๒๗ 
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  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
  เร่ือง    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

........................................................................ 
 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้ประชุม
พิจารณาและมีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว  ในคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ประจ าปี
๒๕๕๗   คร้ังที่ ๒   เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗   และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ต่อนายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
นั้น 
 
  ด้วยนายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  ได้พิจารณาอนุมัติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน เรียบร้อยแล้ว   ตามหนังสือที่ ยส ๐๐๒๓.๙/ .........  
ลงวันที่           สิงหาคม  ๒๕๕๗  
 
   ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๓๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗  เป็นต้นไป ผู้ใดสนใจในรายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับดังกล่าว 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่   ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่
หมายเลข ๐๕๔-๗๓๗๑๒๗ ในวันและเวลาราชการ  
 
   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่               เดือน   กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
        (นายอุดม   พิจารณ์) 
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                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   


