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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.พ.ศ.  22555599  

  
ของของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน    
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   

จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร  
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ค าแถลงงบประมาณค าแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22555599  

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน 

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน อีกคร้ังหนึ่ง       ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบ้ริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งมน  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกทา่นได้ทราบถึงสถานะคลงั ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
ในการด าเนินการ   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ดังต่อไปนี ้

1. สถานะการคลัง1. สถานะการคลัง  
         1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    ณ วันที่  30  กันยายน     พ.ศ. 2557    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   
มีสถานะการเงิน ดังนี้   

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน   24,301,764.44   บาท 
1.1.2 เงินสะสม   จ านวน  13,726,953.75   บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน    9,606,852.31   บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอ่หนี้ผูกพันและยงัมิได้เบิกจา่ยจ านวน 4 โครงการรวม 386,396.00 บาท 

    1.1.5 รายการที่ได้กันเงนิไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน     จ านวน   0 โครงการ รวม           0.00  บาท 
 1.2  เงินกู้คงค้าง      จ านวน       0.00   บาท 
   2. การบริหารงบประมาณในปี2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมางบประมาณ พ.ศ. ณ พ.ศ. 22555577      ณณ    วันที่  วันที่  3300    กันยายน พ.ศ. กันยายน พ.ศ. 22555577  
      (1) รายรับจริง       จ านวน     21,807,522.12    บาท  ประกอบด้วย 
   -หมวดภาษีอากร    จ านวน          149,455.64 บาท 
   -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน            24,768.20 บาท 
   -หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน   จ านวน          180,049.21 บาท 
   -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์จ านวน          198,610.00 บาท 
   -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน          172,744.00 บาท 
   -หมวดรายได้จากทนุ   จ านวน             0 บาท 
   -หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน      11,987,321.07 บาท 
  -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน        9,094,574.00 บาท 
      (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถปุระสงค์ จ านวน       7,773,285.00 บาท 
     (3) รายจ่ายจริง    จ านวน     17,868,263.26   บาท ประกอบด้วย 
  -งบกลาง     จ าวน          611,882.00 บาท 
   -งบบุคลากร      จ านวน         4,140,817.04 บาท 
  -งบด าเนนิการ      จ านวน         8,354,870.22 บาท 
  -งบลงทุน      จ านวน        2,399,894.00 บาท 
  -งบรายจา่ยอื่น     จ านวน            20,000.00   บาท 
   -งบเงินอุดหนุน     จ านวน        2,340,800.00 บาท 
       (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จ านวน 7,702,976.00     บาท 
       (5) มีการจ่ายเงนิสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ที ่  จ านวน 5,457,845.00 บาท 
        (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน           0.00  บาท 
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    3 รายรับ(ตามหมวดรายรับ)3 รายรับ(ตามหมวดรายรับ)  

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี  2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

รายได้จัดเกบ็เอง    

 หมวดภาษีอากร 149,455.64 142,200.00 147,200.00 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 24,768.20 26,150.00 207,750.00 

 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 180,049.21 171,000.00 174,000.00 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 198,610.00 264,000.00 70,000.00 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 172,744.00 78,300.00 92,200.00 

 หมวดรายได้จากทนุ 0.00 0.00 0.00 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง 725,627.05 681,650.00 691,150.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 หมวดภาษีจัดสรร 11,987,321.07 14,007,000.00 13,983,000.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลจดัเก็บแล้วจัดสรรให้ 11,987,321.07 14,007,000.00 13,983,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,094,574,.00 8,500,000.00 8,500,000.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 9,094,574.00 8,500,000.00 8,500,000.00 

รวมทั้งสิ้น 21,807,522.12 23,188,650.00 23,174,150.00 
 

  4.4.รายจ่ายรายจ่าย  (ตามลักษณะงบ)(ตามลักษณะงบ)  
รายจ่าย รายจ่ายจริง  

ปี 2557 
ประมาณการ  

ปี 2558 
ประมาณการ  

ปี 2559 
จ่ายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 611,882.00 1,408,920.00 1,392,642.00 
 งบบุคลากร 4,140,817.04 6,975,910.00 8,055,300.00 
 งบด าเนินงาน 8,354,970.22 8,889,320.00 7,879,963.00 
 งบลงทุน 2,399,894.00 2,521,400.00 2,527,800.00 
 งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
 งบเงินอุดหนุน 2,340,800.00 3,363,100.00 2,926,700.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,868,263.26 23,188,650.00 22,802,405.00 
รวม 17,868,263.2617,868,263.26  23,188,650.0023,188,650.00  22,802,405.0022,802,405.00  
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      5.รายละเอียดในแต่หมวดรายรับ5.รายละเอียดในแต่หมวดรายรับ 

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี  2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

1.รายได้จัดเก็บเอง    
 1.1 หมวดภาษีอากร    
  -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 55,022.70 53,000.00 55,000.00 
  -ภาษีบ ารุงท้องที่ 92,140.94 87,000.00 90,000.00 
  -ภาษีป้าย 2,292.00 2,200.00 2,200.00 
  -อากรฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 

รวม 114499,,445555..6644  114422,,220000..0000  114477,,220000..0000  
 1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
   

  -ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 1,319.20 600.00 1,200.00 
  -ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 180,000.00 
  -ค่าใบอนุญาตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
  -ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ ฯ 210.00 500.00 500.00 
  -ค่าปรับผิดสัญญา 11,533.00 15,000.00 15,000.00 
  -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 1,060.00 400.00 500.00 
  -ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3,680.00 3,000.00 3,500.00 
  -ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะ 468.00 200.00 500.00 
  -ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 1,200.00 1,000.00 1,200.00 
  -ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องเสียง 130.00 150.00 150.00 
  -ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 168.00 300.00 200.00 
  รวม 2244,,776688..2200  2266,,115500..0000  220077,,775500..0000  
 1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
  -ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 4,750.00 1,000.00 1,000.00 
  -ดอกเบี้ย 175,299.21 170,000.00 173,000.00 

รวม  118800,,004499..2211  117711,,000000..0000  117744,,000000..0000  
 1.4 หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการ 

      พาณิชย ์
   

  -รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย ์ 73,550.00 84,000.00 70,000.00 
  -รายได้จากค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 125,060.00 180,000.00 0.00 

รวม  119988,,661100..0000  226644,,000000..0000  7700,,000000..0000  
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รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี  2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

 1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
  -เงนิที่มีผู้อุทิศให้ 5.00 100.00 200.00 
  -ค่าขายแบบแปลน 130,000.00 30,000.00 50,000.00 
  -ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 200.00 0.00 
  -รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 42,739.00 48,000.00 42,000.00 
  รวม รวม   117722,,774444..0000  7788,,330000..0000  9922,,220000..0000  
 1.6 หมวดรายได้จากทุน    
  -ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.000 0.00 
  -รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 0.00 .000 0.00 

รวม  00..0000  ..000000  00..0000  
รวมรายได้จัดเก็บเอง 772255,,662277..0055  668811,,665500..0000  669911,,115500..0000  

2. ภาษีจัดสรร                                             
 2.1 หมวดภาษีจัดสรร    
  -ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 0.00 0.00 200,000.00 
  -ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผน ฯ 6,680,141.10 8,000,000.00 7,800,000.00 
  -ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ  2,134,188.69 2,200,000.00 2,200,000.00 
  -ภาษีธุรกิจเฉพาะ 11,545.88 120,000.00 120,000.00 
  -ภาษีสุรา 1,131,653.59 1,030,000.00 1,100,000.00 
  -ภาษีสรรพสามิต            1,539,273.18 2,200,000.00 2,100,000.00 
  -ค่าภาคหลวงแร่ 47,090.93 55,000.00 55,000.00 
  -ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 66,912.70 68,000.00 68,000.00 
  -ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมที่ดิน        376,515.00 334,000.00 340,000.00 

รวมรายได้ภาษีจัดสรร รวมรายได้ภาษีจัดสรร   1111,,998877,,332211..0077  1144,,000077,,000000..0000  1133,,998833,,000000..0000  
3. เงินอุดหนุนทั่วไป    
 3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    
  -เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตาม 

อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
9,094,574.00 8,500,000.00 8,500,000.00 

รวมรายได้เงินอุดหนุนรวมรายได้เงินอุดหนุน  99,,009944,,557744..0000  88,,550000,,000000..0000  88,,550000,,000000..0000  

รวมรายได้ทั้งสิ้นรวมรายได้ทั้งสิ้น  2211,,880077,,552222..1122  2233,,118888,,665500..0000  2233,,117744,,115500..0000  
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ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2  

  

รายจ่ายรายจ่ายตามตามแผนงานแผนงาน  และงบประมาณและงบประมาณรายจ่ายรายจ่าย  
  

ข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ปประจ าปีงบประมาณระจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.พ.ศ.25592559  
  

ของของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   

อ าเภอค าเขื่อนแก้วอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  
จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร 
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ข้อบัญญัติข้อบัญญัติ  

ประกอบข้อบัญญัติประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธรอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  

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

 

ด้าน           ยอดรวม  
ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,101,370.00 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 537,800.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 4,919,963.00 
 แผนงานสาธารณสุข 1,309,000.00 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน 4,025,100.00 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 420,000.00 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 673,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานการเกษตร 50,000.00 
 แผนงานการพาณิชย์ 273,530.00 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

 แผนงานงบกลาง 1,392,642.00 
 

                                                  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 22,802,405.00 
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รายจ่ายตามแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
************************************* 

ด้านบริหารงานทั่วไป 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                                             งาน 
   งบ 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 4,665,860 1,481,500 6,147,360 
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,560 0 684,960 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,267,300 1,481,500 3,748,500 
งบด าเนินงาน 2,414,000 653,410 2,794,410 
 ค่าตอบแทน 406,000 273,410 679,410 
 ค่าใช้สอย 1,150,000 270,000 1,4200,000 
 ค่าวัสด ุ 390,000 100,000 490,000 
 ค่าสาธารณูปโภค 195,000 10,000 205,000 
งบลงทุน 28,700 54,900 83,600 
 ค่าครุภณัฑ ์ 28,700 24,900 53,660 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 0 30,000 30,000 
งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 
 รายจ่ายอื่น 20,000  20,000 
งบเงินอุดหนุน 56,000 0 56,000 
 เงินอุดหนุน 56,000 0 56,000 

รวม 6,911,560 2,189,810 9,101,370 

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                                             งาน 
   งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

และระงับอัคคีภัย 
รวม 

งบบุคลากร 0 0 0 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 
งบด าเนินงาน 0 515,000 515,000 
 ค่าตอบแทน 0 30,000 30,000 
 ค่าใช้สอย 0 195,000 195,000 
 ค่าวัสด ุ 0 290,000 290,000 
 ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 0 22,800 22,800 
 ค่าครุภณัฑ ์ 0 22,800 22,800 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 
 รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
 เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 0 537,800 537,800 
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รายจ่ายตามแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
************************************* 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

3.แผนงานการศึกษา 
                                     งาน 
        งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 422,240 190,000 612,240 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 422,240 190,000 612,240 
งบด าเนินงาน 442,000 1,500,123 1,942,123 
 ค่าตอบแทน 244,000 0 244,000 
 ค่าใช้สอย 167,000 289,600 456,600 
 ค่าวัสด ุ 30,000 1,210,523 1,240,523 
 ค่าสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 
งบลงทุน 20,400 170,000 190,400 
 ค่าครุภณัฑ ์ 20,400 0 0 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 0 170,000 170,000 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 
 รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 2,175,200 2,175,200 
 เงินอุดหนุน 0 2,175,200 2,175,200 

รวม 884,640 4,035,323 4,919,963 

4.แผนงานสาธารณสุข 

                                     งาน 
        งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบบุคลากร 0 288,000 288,000 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 288,000 288,000 
งบด าเนินงาน 0 726,000 726,000 
 ค่าตอบแทน 0 0 0 
 ค่าใช้สอย 0 636,000 636,000 
 ค่าวัสด ุ 0 90,000 90,000 
 ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 0 97,000 97,000 
 ค่าครุภณัฑ ์ 0 97,000 97,000 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 
 รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 198,000 198,000 
 เงินอุดหนุน 0 198,000 198,000 

รวม 0 1,309,000 1,309,000 
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รายจ่ายตามแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
************************************* 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                                     งาน 
        งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั
สังคมสงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 

งบบุคลากร 0 0 0 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 
งบด าเนินงาน 0 100,000 100,000 
 ค่าตอบแทน 0 0 0 
 ค่าใช้สอย 0 0 0 
 ค่าวัสด ุ 0 100,000 100,000 
 ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 
 ค่าครุภณัฑ ์ 0 0 0 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 
 รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
 เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 0 100,000 100,000 

6.แผนงานเคหะและชุมชน 
                                     งาน 
        งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้า 
ถนน 

งานก าจดัมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 1,007,700 0 0 1,007,700 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,007,700 0 0 1,007,700 
งบด าเนินงาน 409,900 70,000 250,000 729,900 
 ค่าตอบแทน 194,900 0 0 194,000 
 ค่าใช้สอย 112,000 0 200,000 312,000 
 ค่าวัสด ุ 103,000 70,000 50,000 223,000 
 ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 
งบลงทุน 2,068,000 0 0 2,068,000 
 ค่าครุภณัฑ ์ 17,000 0 0 17,000 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,051,000 0 0 2,051,000 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 
 รายจ่ายอื่น 0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 219,500 0 219,500 
 เงินอุดหนุน 0 219,500 0 219,500 

รวม 3,485,600 289,500 250,000 4,025,100 
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รายจ่ายตามแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

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

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                                     งาน 
        งบ 

งานบริหารทั่วไป 
งานส่งเสริมสนับสนุน

ความเข้มแข็งของชุมชน 
รวม 

งบบุคลากร 0 0 0 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 
งบด าเนินงาน 0 150,000 150,000 
 ค่าตอบแทน 0 0 0 
 ค่าใช้สอย 0 150,000 150,000 
 ค่าวัสด ุ 0 0 0 
 ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 0 0  
 ค่าครุภณัฑ ์ 0 0  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 0 0  
งบรายจ่ายอื่น 0 0  
 รายจ่ายอื่น 0 0  
งบเงินอุดหนุน 0 270,000 270,000 
 เงินอุดหนุน 0 270,000 270,000 

รวม 0 420,000 420,000 

8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                                     งาน 
        งบ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

งบบุคลากร 0 0 0 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 
งบด าเนินงาน 120,000 545,0000 665,000 
 ค่าตอบแทน 0 0 0 
 ค่าใช้สอย 90,000 455,000 545,000 
 ค่าวัสด ุ 30,000 0 30,000 
 ค่าสาธารณูปโภค 0 90,000 90,000 
งบลงทุน 0 0 0 
 คา่ครุภณัฑ ์ 0 0 0 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 
 รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 8,000 8,000 
 เงินอุดหนุน 0 8,000 8,000 

รวม 120,000 553,000 673,000 
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รายจ่ายตามแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
************************************* 

ด้านการเศรษฐกิจ 

9.แผนงานการเกษตร 
                                     งาน 
        งบ 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ า

และป่าไม้ 
รวม 

งบบุคลากร 0 0 0 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 
งบด าเนินงาน 0 50,000 50,000 
 ค่าตอบแทน 0 0 0 
 ค่าใช้สอย 0 50,000 50,000 
 ค่าวัสด ุ 0 0 0 
 ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 
 ค่าครุภณัฑ ์ 0 0 0 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 
 รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
 เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 0 50,000 50,000 

10.แผนงานการพาณิชย์ 
                                     งาน 
        งบ 

งานกิจการประปา งานตลาดสด รวม 

งบบุคลากร 0 0 0 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 
งบด าเนินงาน 207,530 0 207,530 
 ค่าตอบแทน 0 0 0 
 ค่าใช้สอย 45,000 0 45,000 
 ค่าวัสด ุ 65,000 0 65,000 
 ค่าสาธารณูปโภค 97,530 0 97,530 
งบลงทุน 66,000 0 66,000 
 ค่าครุภณัฑ ์ 66,000 0 66,000 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 
 รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
 เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 273,530 0 273,530 
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รายจ่ายตามแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
************************************* 

ด้านการด าเนินงานอื่น 

11.แผนงานกงบกลาง 
                                     งาน 
  ประเภทรายจ่าย 

งานงบกลาง รวม 

รายจ่ายงบกลาง 
 
 
 
 

990,900 990,900 

 -เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จ าเปน็ เร่งด่วนเกี่ยวกับอุบัตภิัย
และสาธารณภัยและป้องกันบรรเทาความของประชาชน 
 
 
 
 
 และ 

900,000 900,000 

 -เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของส่วนนายจ้าง 72,900 72,900 

 -เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 18,000 18,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 401,742 401,742 

 -เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบท.) 146,742 146,742 
 -เงินสมทบกองทุนส่งเสรมิหลักประกันสุขภาพ (สป.สช.) 72,500 72,500 
 -เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งมน 182,500 182,500 
    

รายจ่ายอื่น ๆ   
    
    
    

รวม 1,392,642 1,392,642 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  

  

หลักการหลักการและและเหตุผลเหตุผล  
  
  

ข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
  

ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.พ.ศ.22555599  

  
ของของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน    
อ าเภอค าเขื่อนแก้วอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  

จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร
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หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  
                        ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 22555599  

                ขององค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน  
อ าเภอค าเข่ือนแก้วอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  

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

หลักการ 
 

    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น          ยอดรวม  22,802,405 บาท 
 โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน  ได้ดังนี้ 

ก. ด้านบริหารทั่วไป 
  1.  แผนงานบริหารทั่วไป      ยอดรวม  9,101,370   บาท 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ยอดรวม     537,800 บาท 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา       ยอดรวม   4,919,963  บาท 

  2. แผนงานสาธารณสุข       ยอดรวม   1,309,000  บาท     
  3. แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม      100,000 บาท 
  4. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม   4,025,100 บาท 
  5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม      420,000  บาท    
  6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม      673,000  บาท 

ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม               0   บาท 
  2. แผนงานการเกษตร    ยอดรวม       50,000  บาท 
    3. แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม      273,530 บาท 
 ง. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
  1. แผนงานงบกลาง       ยอดรวม    1,392,642 บาท   

เหตุผล 

  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร        ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล    ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559        จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559    เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



1166 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25525599  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน      
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร  

 โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว    
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558   เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 22,802,405  บาท  
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
       ทั่วไป   เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  22,802,405  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 
      แผนงาน       ยอดรวม   

ด้านบริหารทั่วไป 
  1.  แผนงานบริหารทั่วไป         9,101,370    
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน           537,800  

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา          4,919,963   

  2. แผนงานสาธารณสุข          1,309,000   
  3. แผนงานสังคมสงเคราะห์         100,000   
  4. แผนงานเคหะและชุมชน      4,025,100   
  5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         420,000      
  6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ       673,000    

ด้านการเศรษฐกิจ 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   0  
  2. แผนงานการเกษตร            50,000    
    3. แผนงานการพาณิชย์          273,530   
 ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
  1. แผนงานงบกลาง             1,392,642                                                                              
                             งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                22,802,405     

           ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   0    บาท     ดังนี้ 
           งบ              ยอดรวม 
          รวมรายจ่าย                0  

    ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
           ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน  กันยายน   พ.ศ.2558 

             (ลงนาม) 
                   (นายอุดม    พิจารณ์) 

         อนุมัต/ิเห็นชอบ                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
                    

(ลงนาม)................................................ 
           (นายสมศักดิ์     บุญท านุก) 
             นายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว



รายงานรายงานประมาณการรายรับประมาณการรายรับ      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน  
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธรอ าเภอค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร  

รายรับรายรับ  รายรับจริงรายรับจริง ประมาณการประมาณการ 
ปี 2555ปี 2555  ปี 2556ปี 2556  ปี 2557ปี 2557  ปี 2558ปี 2558 ยอดต่างยอดต่าง  %%  ปี 2559ปี 2559 

หมวดภาษีอากรหมวดภาษีอากร        
  -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0 53,093.92 55,022.70 53,000.00 3.77 %% 55,000.00 
 -ภาษีบ ารุงท้องที่ 0 86,948.55 92,140.94 87,000.00 3.45 %% 90,000.00 
 -ภาษีป้าย 0 2,272.00 2,292.00 2,200.00 0.00 %% 2,200.00 
 -อากรฆ่าสัตว์ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 %% 0.00 

รวมหมวดภาษีอากรรวมหมวดภาษีอากร  00  114422,,331144..4477  114499,,445555..6644  114422,,220000..0000      114477,,220000..0000  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        
 -ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 0 679.00 1,319.20 600.00 100.00 %% 1,200.00 
 -ค่าธรรมเนียมปิดประกาศต่าง ๆ 0 260.00 210.00 500.00 0.00 %% 500.00 
 -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0 430.00 1,060.00 400.00 25.00 %% 500.00 
 -ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 0 0.00 0.00 0.00 0.00 %% 180,000.00 
 -ค่าปรับผิดสัญญา 0 17,008.00 11,533.00 15,000.00 0.00 %% 15,000.00 
 -ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %% 5,000.00 
 -ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 2,920.00 3,680.00 3,000.00 16.67 %% 3,500.00 
 -ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0 120.00 468.00 200.00 150.00 %% 500.00 
 -ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0 1,000.00 1,200.00 1,000.00 20.00 %% 1,200.00 
 -ค่าใบอนุญาตให้ใช้เครื่องเสียง 0 140.00 130.00 150.00 0.00 %% 150.00 
 -ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0 270.00 168.00 300.00 -33.33 %% 200.00 
 -ค่าใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล 0 0.00 0.00 0.00 0.00 %% 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตรวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 00  2277,,882277..0000  2244,,776688..2200  2266,,115500..0000      220077,,775500..0000  

หมวดรายได้จากทรัพย์สินหมวดรายได้จากทรัพย์สิน        
 -ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0 200.00 4,750.00 1,000.00 0.00 %% 1,00.00 
 -ดอกเบี้ย 0 161,436.09 175,299.21 170,000.00 1.8 %% 173,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สินรวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 00  116611,,663366..0099  118800,,004499..2211  117711,,000000..0000     117744,,000000..0000  
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รายรับรายรับ  
รายรับจริงรายรับจริง ประมาณการประมาณการ 

ปี 2555ปี 2555  ปี 2556ปี 2556  ปี 2557ปี 2557  ปี 2558ปี 2558 ยอดยอด
ต่างต่าง  

%%  ปี 2559ปี 2559 

หมวดหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        
  -รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(ประปา) 0 65,865.00 73,550.00 84,000.00 -16.67 %% 70,000.00 
 -รายได้จากค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 0 0.00 125,060.00 180,000.00 0.00 %% 0.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์รพาณิชย์  00  6655,,886655..0000  119988,,661100..0000  226644,,000000..0000      7700,,000000..0000  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        
  -เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0 99.00 5.00 100.00 100.00 %% 200.00 
 -ค่าขายแบบแปลน 0 31,500.00 130,000.00 30,000.00 66.67 %% 50,000.00 
 -ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0 0.00 0.00 200.00 -100.0 %% 0.00 
 -รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 0 47,140.00 42,739.00 48,000.00 -12.50 %% 42,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ดรวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  00  7788,,773399..0000  117722,,774444..0000  7788,,330000..0000      9922,,220000..0000  

หมวดภาษีจัดสรรหมวดภาษีจัดสรร        
  -ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พรบ. ก าหนดแผน ฯ 0 7,892,428.15 6,680,141.10 8,000,000.00 -2.50 %% 7,800,000.00 
  -ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ 0 2,176,900.07 2,134,188.69 2,200,000.00 0.00 %% 2,200,000.00 
  -ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0 120,817.14 11,545.88 120,000.00 0.00 %% 120,000.00 
 -ภาษีสุรา 0 1,035,768.92 1,131,653.59 1,030,000.00 6.80 %% 1,100,000.00 
 -ภาษีสรรพสามิต 0 2,264,458.31 1,539,273.18 2,200,000.00 -4.55 %% 2,100,000.00 
 -ค่าภาคหลวงแร่ 0 55,387.99 47,090.93 55,000.00 0.00 %% 55,000.00 
 -ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0 67,919.82 66,912.70 68,000.00 0.00 %% 68,000.00 
 -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 0 333,615.00 376,515.00 334,000.00 1.8 %% 340,000.00 
 -ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 0 0.00 0.00 0.00 0.00 %% 200,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรรรวมหมวดภาษีจัดสรร  00  1133,,994477,,229955..4400  1111,,998877,,332211..0077  1144,,000077,,000000..0000      1133,,998833,,000000..0000  
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รายรับรายรับ  
รายรัรายรับจริงบจริง ประมาณการประมาณการ 

ปี 2555ปี 2555  ปี 2556ปี 2556  ปี 2557ปี 2557  ปี 2558ปี 2558 ยอดยอด
ต่างต่าง  

%%  ปี 2559ปี 2559 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        
  -เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 0 8,356,046.00 9,094,574.00 8,500,000.00 0.00 %% 8,500,000.00 
  และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า        

รวมเงินอุดรวมเงินอุดหนุนทั่วไปหนุนทั่วไป  00  88,,335566,,004466..0000  99,,009944,,557744..0000  88,,550000,,000000..0000      88,,550000,,000000..0000  

รวมทุกหมวดรวมทุกหมวด  00  2222,,777799,,772222..9966  2211,,880077,,552222..1122  2233,,118888,,665500..0000  --00..0066  %%  2233,,117744,,115500..0000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                            11 99   



2200  
รายละเอียดประมาณการรายรับรายละเอียดประมาณการรายรับ  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  

ประจ าปีงบประมาณ 2559ประจ าปีงบประมาณ 2559  
องค์กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธรอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  
  

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้นประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  23,174,15023,174,150  บาท  บาท    แยกเป็นแยกเป็น  

รายได้จัดเก็บรายได้จัดเก็บ  

หมวดภาษีอากรหมวดภาษีอากร  รวมรวม  114477,,220000  บาทบาท  
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 55,000 บาท 
  ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 90,000 บาท 
  ภาษีป้าย จ านวน 2,200 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวมรวม  220077,,775500  บาทบาท  
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา จ านวน 1,200 บาท 
  ค่าธรรมเนียมปิดประกาศต่าง ๆ จ านวน 500 บาท 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล จ านวน 180,000 บาท 
  ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 15,000 บาท 
  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 5,000 บาท 
  ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 3,500 บาท 
  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 500 บาท 
  ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จ านวน 1,200 บาท 
  ค่าใบอนุญาตให้ใช้เครื่องเสียง จ านวน 150 บาท 
  ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 200 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สินหมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวมรวม  174,000174,000  บาทบาท  
  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 1,000 บาท 
  ดอกเบี้ย จ านวน 173,000 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  รวมรวม  7700,,000000  บาทบาท  
  รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(ประปา) จ านวน 70,000 บาท 
  รายได้จากค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จ านวน 0 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวมรวม  9922,,220000  บาทบาท  
  เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 200 บาท 
  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000 บาท 
  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 0 บาท 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 42,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หมวดภาษีจัดสรรหมวดภาษีจัดสรร    รวมรวม  1133,,998833,,000000  บาทบาท  
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พรบ. ก าหนดแผน ฯ จ านวน 7,800,000 บาท 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ จ านวน 2,200,000 บาท 
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  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 120,000 บาท 
  ภาษีสุรา จ านวน 1,100,000 บาท 
  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,100,000 บาท 
  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 55,000 บาท 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 68,000 บาท 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จ านวน 340,000 บาท 
  ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  จ านวน 200,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวมรวม  8,500,0008,500,000  บาทบาท  
  เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
จ านวน 8,500,000 บาท 
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  ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
รายรายงานประมาณการรายจ่าย งานประมาณการรายจ่าย   

และและ  
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน  

  
  

ประกอบประกอบ  
ข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.พ.ศ.22555599  
  
  
  

ของของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนทุ่งมน      

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   
จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร  
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รายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

 อ าเภอค าเขื่อนแก้ว   
จังหวัดยโสธร           

 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,802,40522,802,405    บาท 
 

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร   
และหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 

มีรายจ่ายแยกตามแผนงาน และส่วนราชการที่รับผิดชอบงบประมาณ ดังนี ้
 

แผนงาน 
งบประมาณ / ส่วนราชการ 

รวม 
สน.ปลัด กองช่าง กองคลัง ส่วนการศึกษา 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 6,911,560 0 2,189,810 0 9,101,370 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 537,800 0 0 0 537,800 
แผนงานการศึกษา 0 0 0 4,919,963 4,919,963 
แผนงานสาธารณสุข 1,309,000 0 0 0 1,309,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000 0 0 0 100,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 250,000 3,775,100 0 0 4,025,100 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ฯ 420,000 0 0 0 420,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ฯ 128,000 0 0 545,000 673,000 
แผนงานการเกษตร 50,000    50,000 
แผนงานการพาณิชย์ 0 273,530 0 0 273,530 
แผนงานงบกลาง 1,392,642 0 0 0 1,392,642 

รวมงบแต่ละส่วนราชการ 11,099,002 4,048,630 2,189,810 5,464,965 22,802,405 

 
 
 
 

 



                 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย        2244 
งบประมาณรายจา่ยทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
อ าเภอค าเขือ่นแก้ว 

จังหวัดยโสธร          

แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

ตั้งจ่ายไว้รวมตั้งจ่ายไว้รวม     99 ,, 110011 ,,337700     บาทบาท   
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **   

1.งานบริหารงานทั่วไป1.งานบริหารงานทั่วไป    
ตั้งจ่ายไว้รวม ตั้งจ่ายไว้รวม           6,911,560   6,911,560         บาทบาท  

 

รายละเอียดประมาณการรายจา่ยรายละเอียดประมาณการรายจา่ย  
งบประมาณงบประมาณ  //  ส่วนงานที่รับผดิชอบส่วนงานที่รับผดิชอบ  

ตั้งไว้ตั้งไว้  จากเงินจากเงิน  ส่วนงานส่วนงาน  

งบบุคลากรงบบุคลากร  4,665,860 บาท  

1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 4,004,960 บาท  
 1.ประเภทเงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหาร (ฝ่ายการเมือง) 684,960 บาท  
  1.เงินเดือนนายก /รองนายก 514,080 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เงินเดือนนายกองค์การบริหารสว่นต าบล  1 อัตรา และเงนิเดือน รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล  จ านวน 2 อัตรา   ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด   
 

  2.เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก /รองนายก 42,240 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา และเงิน

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา ตามอัตราที่
ระเบียบ กฎหมายก าหนด 

 

  3.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก 42,240 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตรา และเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2 อัตรา      
ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 

 

  4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา นายก อบต. 86,400 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตรา และเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2 อัตรา      
ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด 

 

 2.ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล(ฝ่ายการเมือง) 1,713,600 บาท รายได้ ส านักปลัด 
  เป็นเงินค่าตอบแทน ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   1   อัตรา  

ต าแหน่ง รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล                       จ านวน  1   อัตรา 
ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        จ านวน  1   อัตรา 
ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                             จ านวน 16   อัตรา    
ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด 
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 2.ประเภทเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (ฝ่ายประจ า) 1,606,400 บาท  
  1.เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 1,430,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เป็นเงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล    จ านวน  5   ต าแหนง่  ๆ ละ  1 อัตรา   ประกอบด้วย ต าแหน่งปลัด

องค์การบริหารสว่นต าบล ,หัวหนา้ส านักปลัด อบต.,เจา้หนา้ทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ,เจา้หนา้ที่
บริหารงานทั่วไป, นักป้องกนัและบรรเทาสาสาธารณภยั    
ตามอัตราที่ระเบยีบ  กฎหมายก าหนด 

 

  2.เงินประจ าต าแหน่ง 176,400 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เงินประจ าต าแหน่งพนักงานสว่นต าบล    ต าแหน่ง  นักบริหารงาน อบต.   (ปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล) จ านวน 1 อัตรา    ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป   (หัวหน้าส านักปลัด อบต.) 
จ านวน 1 อัตรา  ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้ 

 

2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว 660,900 บาท  
 1.ประเภทค่าจ้างและเงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง 660,900 บาท  
  1.เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง 510,900 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจา้งทั่วไป  จ านวน  4  ต าแหนง่ ๆ ละ  1 

อัตราประกอบด้วย ต าแหนง่ ผูช้่วยเจ้าหนา้ที่บนัทึกข้อมูล(ภารกิจ) , ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 
(ภารกิจ) พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) นักการภารโรง (ทั่วไป) ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมาย
ก าหนด 

 

  2.เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 150,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนกังานจา้งตามภารกิจ และพนักงานจา้งทั่วไป    จ านวน  4  

อัตรา ประกอบด้วย ต าแหนง่ ผูช้่วยเจ้าหนา้ที่บนัทึกข้อมูล(ภารกิจ) , ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 
(ภารกิจ) , พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)  , นักการภารโรง (ทั่วไป)     
ตามอัตราที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด   

 

งบด าเนินการงบด าเนินการ  2,141,000 บาท  

3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 1,946,000 บาท  
 ค่าตอบแทนค่าตอบแทน  406,000 บาท  

 1.ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบัตงิานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น 

156,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 

   เป็นค่าประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น     พนักงานจ้าง   ตามสิทธิของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้ 

 

 2.ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิัติงานราชการนอกเวลาราชการ   15,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและ 

พนักงานจ้าง หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 3.ประเภทค่าเช่าบ้าน 200,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่ พนักงานส่วนต าบลทีไ่ม่มีบา้นพักเป็นของตนเอง และได้เชา่บา้นพัก

เพื่ออยู่อาศัย ตามสิทธิ์ที่พึงมีและตามที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้     
 

 4.ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น  นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     
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 ค่าใช้สอยค่าใช้สอย  1,150,000 บาท  

  1.ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 455,000 บาท  
  1.ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ 300,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมและ 

ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนต าบล    ลูกจา้งประจ า คณะผู้บริหาร หรือสมาชิก อบต. ไป
ฝึกอบรมสัมมนา 

 

  2.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 105,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ในหน่วยงาน เช่น การอยู่เวรยาม การท าความสะอาด

ภายใน และภายนอกอาคารส านักงาน การตัดหญ้า และก าจัดวัชพืชในที่หรือทางสาธารณะ 
และ อื่น ๆ 

 

  3.ค่าวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 5,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ ส าหรับหน่วยงาน หรือชุมชนที่อ่าน

หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
 

  4. ค่าเบี้ยประกันภัย 5,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์สว่นกลาง  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งมน 
 

  5.ค่าจัดท าวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์              30,00 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าวารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการ 

และกิจกรรมต่าง ๆ   ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 

  6. ค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่มหนังสือ    10,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ เช่นแผนพัฒนา เอกสารการรับ

ตรวจต่าง ๆ  และอื่น ๆ ในงานราชการที่เกี่ยวข้อง   
 

 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการต่างๆ   55,000 บาท  
  1. ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล       15,000   บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเงินเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานทัศนะ

ศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม 
 

  2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ      20,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าเลีย้งรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นและผูเ้ข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม  เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย 
 

    3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน งานรัฐพิธี  จัดนิทรรศการต่าง ๆ   20,000   บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน งานรัฐพิธี จัดนิทรรศการต่างๆ  ซึ่งเป็นวันส าคัญของทาง

ราชการ  ประกวดการแข่งขัน  เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น 
 

      3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ หมวดรายจ่าย   
    หมวดอื่น ๆ     ประกอบด้วย 

590,000 บาท  

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          100,000    บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับเป็น   ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร  
 และสมาชิกสภา และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 

 

  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ           20,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดงานวนัพ่อแห่งชาติ  5 ธนัวามหาราช  
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  3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตยให้กับประชาชน       10,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  
  4. ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่          30,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้าง

ความเข้าในในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน การพัฒนาพื้นที่และ การพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง
การบริการต่าง ๆ จากภาครัฐสู่ประชาชน 

 

  5. ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาต ิ       10,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  
  6. ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดวิสัยทัศน์และการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ อบต.   200,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ  ผู้บริหาร   

สมาชิก อบต. และ พนักงานรวมทั้งผู้น าชุมชนต่าง ๆ ในการพัฒนากระบวนการท างาน การมี
ส่วนร่วม โดยการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานตามโครงการ 

 

    7.  ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคมกับแผนพัฒนาชุมชน       20,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เวทีประชาคม ในการจัดท าแผนพัฒนาและการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชน ร่วมทั้งการออกหน่วยบริการต่าง ๆ ของส านักงาน อบค. 
 

  8.  ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.    200,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน กรณีครบวาระ หรือ

จ าเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

      4. ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     50,000 บาท  
  1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน         50,000     บาท รายได้ ส านักปลัด 
   ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.  เช่น รถยนต์ 

เครื่องปรับอากาศ  ตู้ โต๊ะ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องอัดส าเนา วัสดุต่าง ๆ  ฯลฯ 
 

 ค่าวัสดุค่าวัสดุ  390,000 บาท  

  1. ประเภทวัสดุส านักงาน      50,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดนิสอ   สิ่งพิมพท์ี่ได้จากการซื้อหรือ

จ้างพิมพ์  ฯลฯ เป็นตน้ 
 

 2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000    บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวสัดุประเภทไฟฟ้าและวิทยุ เชน่ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่ายไฟฉาย 

ล าโพง  ฯลฯ 
 

 3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว        20,000   บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ชุดกาแฟ  แก้วน้ า ถ้วย จาน ช้อน น้ ายาล้างจาน น้ ายา

ล้างห้องน้ า  ไม้กวาด  แปรงขัดห้องน้ า ไม้ถูพื้น เป็นต้น 
 

 4. ประเภทวัสดุยานพาหนะ  และขนส่ง          20,000   บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ยานพาหนะ  และขนส่ง  รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ อปพร. เช่น 

แบตเตอรี ่ น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก ยางนอก  ยางใน 
 

 5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง  และ หล่อลื่น       200,000   บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต ์อปพร. และอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
 6. ประเภทวัสดุโฆษณา และเผยแพร่  20,000   บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  และสี  แผ่นซีด ี

รูปสีหรือขาวด า ที่ได้จากการลา้ง อัด ขยาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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 7. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       30,000   บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ดสิก์ โปรแกรม เมนบอร์ด เมาส์ ตลบัผงหมึกส าหรบั

เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 

4.หมวดค่าสาธารณูปโภค              195,000 บาท  
 1. ประเภทค่าไฟฟ้า                    120,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงาน  อบต.ทุ่งมน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งสถานที่ที่อยู่ในความ

ดูแลรับผิดชอบที่นอกเหนือจากส่วนงานอื่นรับผิดชอบ  และค่าไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธ ิ
 

 2. ประเภทค่าโทรศัพท์                    15,000  บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน และศูนย์ กู้ชพีกู้ภัย อบต.ทุ่งมน  
 3. ประเภทคา่บริการทางโทรคมนาคม    50,000   บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมด้านอินเตอร์เน็ตของ อบต. ทุ่งมน รวมทั้งการให้บริการ

พื้นที่เว็บไซด์ในระบบอินเตอร์เน็ต และคา่ใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

 4. ประเภทค่าไปรษณีย์        10,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณยีท์ี่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน  

งบงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน  56,000 บาท  

5.หมวดเงินอุดหนุน 56,000 บาท  
 1.ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์   56,000 บาท  
  (1)รายการอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้ว      1,000    บาท  อุดหนุน ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันปิยะมหาราช” 

ตามหนังสือ อ าเภอค าเข่ือนแก้วที่ ยส 0318/ว772  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2558 
 

  (2)รายการอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้ว      40,000    บาท  อุดหนุน ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87  พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ตามหนังสือ 
อ าเภอค าเข่ือนแก้วที่ ยส 0318/ว361  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2558 

 

  (3)รายการอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้ว      4,000    บาท  อุดหนุน ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วโครงการสนับสนุนการจัดงานสถาปนาและงานกาชาด

จังหวัดยโสธร  ตามหนังสือ อ าเภอค าเขื่อนแก้วที่ ยส 0318/ว 772  ลงวันที่  3 กรกฎาคม  2558 
 

  (4)รายการอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้ว      1,000    บาท  อุดหนุน ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเข่ือนแก้วโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 81  พรรษา 12 สิงหาคม  
2559  ตามหนังสือ อ าเภอค าเข่ือนแก้วที่ ยส 0318/ว772  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2558   

 

  (5)รายการอุดหนุนเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว      10,000    บาท  อุดหนุน ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้วโครงการการอ านวยการศูนย์รวมข่าวการ

จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดับอ าเภอ    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559       
ตามหนังสือเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้วที่ ยส 0023.9/ว81 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2558   

 

6.หมวดรายจ่ายอ่ืน 20,000 บาท  
 1.ประเภทค่าจ้างทีป่รึกษาซึง่ไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง 20,000 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อเป็นค่าจ้างเพื่อศึกษา วิจัย  ประเมินผลความพึงพอใจ ของประชาชนในการปฏิบัติงานราชการ

โครงการต่าง ๆที่มีผลต่อประชาชน เพื่อทราบระดับความพึงพอใจ หรือผลส าเร็จของงาน 
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งบลงทุนงบลงทุน  28,700 บาท  

7.หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 28,700 บาท  
 ค่าครุภัณฑ์ค่าครุภัณฑ์  28,700 บาท  

 1.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 22,500 บาท  
  1. ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบ 9 ช่อง   13,500 บาท  อุดหนุน ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชัน้เก็บเอกสารแบบ 9 ช่อง (กว้างxลึกxสูง)  92x36.6x98.6 ซม.  จ านวน 

3  หลัง ๆ ละ 4,500  บาท  เป็นเงิน  13,500  บาท 
 

  2. ค่าจัดซื้อพัดลม          9,000 บาท  อุดหนุน ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมขนาด 24 นิ้ว สามขาจ านวน 3 ตัว  คุณสมบตัิดังนี้ 

-ตัวโครงเป็นเหล็กอย่างดี แข็งแรงทนทาน รูปแบบสวยงาม 
-ใบพัด ขนาด 24 นิ้ว ให้ลมเเรง ใบพัดอลูมีเนียม ไม่เปน็สนิม 
-มีขาตั้งเหล็ก 3 ขา พ่นสีอย่างดแีข็งแรงทนทาน ไม่กินเนื้อที่การใช้งาน 
-ปุ่มกดปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
-มีปุ่ม ดึง-กด ปรับส่าย ซา้ย-ขวา 
-เหมาะส าหรับใช้งาน ในห้องประชุม  และในสถานที่ตา่งๆ 

 

 2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,200 บาท  
  1. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 6,200 บาท รายได้ ส านักปลัด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA     จ านวน  2  เคร่ืองราคาเครื่องละ    

3,100    บาท  คุณลักษณะ พื้นฐานตามมาตรฐาน ICT ณ วนัที่  18  กุมภาพันธ์  2558 ดังนี้ 
-มีก าลังไฟฟ้าดา้นนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟา้ไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาท ี

 

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

22.งานบริหารงาน.งานบริหารงานคลังคลัง  
ตั้งจ่ายไว้รวม ตั้งจ่ายไว้รวม             2,189,810 2,189,810         บาทบาท  

 

รายละเอียดประมาณการรายจา่ยรายละเอียดประมาณการรายจา่ย  
งบประมาณงบประมาณ  //  ส่วนงานที่รับผดิชอบส่วนงานที่รับผดิชอบ  

ตั้งไว้ตั้งไว้  จากเงินจากเงิน  ส่วนงานส่วนงาน  

งบบุคลากรงบบุคลากร  1,481,500 บาท  

1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,952,260 บาท  
 1.ประเภทเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (ฝ่ายประจ า) 1,606,400 บาท  
  1.เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 1,430,000 บาท รายได้ กองคลัง 
   เป็นเงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล    จ านวน  5   ต าแหนง่  ๆ ละ  1 อัตรา   ประกอบด้วย ต าแหน่งปลัด

องค์การบริหารสว่นต าบล ,หัวหนา้ส านักปลัด อบต.,เจา้หนา้ทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ,เจา้หนา้ที่
บริหารงานทั่วไป, นักป้องกนัและบรรเทาสาสาธารณภยั    
ตามอัตราที่ระเบยีบ  กฎหมายก าหนด 
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ภาคผนวก 
 

ประกอบด้วย 
    1.สรุปรายจ่ายตามแผนงาน/ตามหมวดรายจ่าย/ตามส่วนราชการ 
   2.ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
    3.ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
            

 
 
ที่ ยส ๗๒๒๐๑.๑ /                                                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
                                                อ าเภอค าเข่ือนแก้ว   จังหวัด
ยโสธร  ๓๕๑๑๐ 
 

                                         ๑๙     สิงหาคม    ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง   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 สมัยสามัญท่ี ๓  ประจ าปี ๒๕๕๗    ครั้งที่   ๒    ในวันที่  ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๗  
 

   ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    เพ่ือให้นายอ าเภอพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาและด 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 
 

เรื่อง   เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    พ.ศ.๒๕๔๖      
          แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

เรียน  นายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รา่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖    
                         แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕  จ านวน  ๒  เล่ม 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
มน  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕  และมีมติให้ 
ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมัยสามัญท่ี ๓  
ประจ าปี ๒๕๕๕    ครั้งที่   ๒    ในวันที่  ๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕  
 

   ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
มน   เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   พ.ศ.๒๕๔๖   แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ.๒๕๕๕       เพ่ือให้
นายอ าเภอพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาและด 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     สงิหาคม    ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เรื่อง ตลาด   พ.ศ.๒๕๕๑   แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)   
          พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

เรียน  นายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เรื่อง ตลาด   พ.ศ.๒๕๕๑   แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)   
              พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวน  ๒  เล่ม 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
มน  เรื่อง ตลาด   พ.ศ.๒๕๕๑   แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕         และมีมติให้ความเห็นชอบในร่าง
ข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมัยสามัญท่ี ๓  ประจ าปี ๒๕๕๕    
ครั้งที่   ๒    ในวันที่  ๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕  
 

   ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
มน  เรื่อง ตลาด   พ.ศ.๒๕๕๑   แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)    พ.ศ.๒๕๕๕      เพ่ือให้นายอ าเภอพิจารณาอนุมัติให้
ประกาศใช้ต่อไป 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาและด 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     สงิหาคม    ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ.๒๕๔๖    
          แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

เรียน  นายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ.๒๕๔๖    
                         แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวน  ๒  เล่ม 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
มน  เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ.๒๕๔๖    แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕    และมีมติให้ 
ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมัยสามัญที่ ๓  
ประจ าปี ๒๕๕๕    ครั้งที่   ๒    ในวันที่  ๙   สิงหาคม   ๒๕๕๕  
 

   ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน      จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
มน  เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือให้นายอ าเภอ 
พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
  
 

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



 
 
 
 
 

 
 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง มน 
  เรื่อง    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   ครั้งที่ ๒   เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗   และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ต่อนายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
นั้น 
 
  ด้วยนายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  ได้พิจารณาอนุมัติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน เรียบร้อยแล้ว   ตามหนังสือที่ ยส ๐๐๒๓.๙/ 
๒๔๖๑  ลงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  และหนังสือที่ ยส ๐๐๒๓.๙/ ๒๔๖๐  ลงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 
   ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๓๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่     ๑    ตุลาคม   ๒๕๕๗       เป็นต้นไป ผู้ใดสนใจในรายละเอียดของข้อบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่   ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน หรือสอบถามทางโทรศัพท์
ได้ที่หมายเลข ๐๔๕-๗๓๗๑๒๗ ในวันและเวลาราชการ  
 
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่    ๓๐   เดือน   กันยายน    พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
        (นายอุดม   พิจารณ์) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   


