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             หน้า : 1/1 
วันที่พิมพ์ : 3/8/2563  09:24:10     

        
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร 
        

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,170,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 8,251,640 บาท 

  งบบุคลากร รวม 5,794,850 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จ านวน 
12 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตราๆ ละ 11,220 
บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2557(ส านักงานปลัด) 
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   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล  จ านวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  2  อัตราๆ ละ 
 880  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557(ส านักงานปลัด) 

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จ านวน  12 เดือน 
เป็นเงิน 21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสว่น
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสว่น
ต าบล สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ 
ท่ี 2) พ.ศ.2557(ส านักงานปลัด) 
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   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล เลขานกุารนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องคก์ารบริหารสว่นต าบล(ฉบับที ่2) พ.ศ.2557(ส านักงานปลัด) 

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,713,600 บาท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล  จ านวน  1 อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จ านวน 
12  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตราๆ ละ 
9,180  บาท/เดือน  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท 
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน  16  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จ านวน 
12  เดือน  เป็นเงิน  1,382,400  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  7,200  บาท จ านวน 
12  เดือน เป็นเงิน 86,400  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2554          
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล เลขานกุารนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องคก์ารบริหารสว่นต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(ส านักงานปลัด) 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,396,530 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,146,850 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 6  อัตรา 

จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน 2,146,850  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       จ านวน  1  ต าแหน่ง 
2) หัวหน้าส านักปลัด                       จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(4) นักจัดการงานทั่วไป                    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(5) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(6) นักพัฒนาชุมชน                        จ านวน  1  ต าแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ฯลฯ 
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน 
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 (ส านักงานปลัด) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับกลาง  ในอัตราเดือนละ 
7,000  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือส่ัง
การ ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2548 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจ าต าแหน่ง) (ส านักงานปลัด) 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังนี้   

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท 
 จ านวน   12  เดือน เป็นเงิน  84,000  บาท    
(2) หัวหน้าส านักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท 
 จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544(ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 967,680 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  8  อัตรา  จ านวน  12  เดือน 

 เป็นเงิน  967,680   บาท  และ  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ฯลฯ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
 จ านวน  2  ต าแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์,นักการภารโรง) 
 จ านวน  2  ต าแหน่ง 
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขังเครื่องจักรกลเบา,พนักงาน
ดับเพลิง) จ านวน  4  ต าแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 25352) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 
2558 (ส านักงานปลัด)  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง  4 อัตรา 

จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน 72,000  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ฯลฯ 
(1) พนักงานจ้างท่ัวไป  (พนักงานขับรถยนต์,นักการภารโรง)        
 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จ านวน 2,000 บาท  12  เดือน   
เป็นเงิน  24,000  บาท   
(2) พนักงานจ้างท่ัวไป (พนักงานขบัเครื่องจักรกลเบา,พนักงานดับเพลิง) 
จ านวน  4  ต าแหน่ง   
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     -เงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว  จ านวน  4,000  บาท 12 เดือน เป็นเงิน 
48,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2)  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2558 
(ส านักงานปลัด)  

   

  งบด าเนินงาน รวม 2,416,490 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 404,490 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 260,490 บาท 
        (1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  จ านวน    260,490  บาท  โดยจ่ายให้
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างดังนี้  
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2) หัวหน้าส านักปลัด                      จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(4) นักจัดการงานทั่วไป                   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(5) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(6) นักพัฒนาชุมชน                       จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(7) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
จ านวน  2  ต าแหน่ง 
(8) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์,นักการภารโรง) 
จ านวน  2  ต าแหน่ง 
(9) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา,พนักงาน
ดับเพลิง) จ านวน  4  ต าแหน่ง  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
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        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยดุราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 114,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ  

- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(ส านักงานปลัด) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตาม

สิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ฯลฯ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  (ส านักงานปลัด) 
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   ค่าใช้สอย รวม 1,490,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 70,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 (ส านักงานปลัด)   

      

    ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการที่ท าการ 
อบต.ทุ่งมน 

จ านวน 60,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการที่ท า
การ อบต.ทุ่งมน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(ส านักงานปลัด) 

      

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 300,000 บาท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะ

ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งมนตามหลักสูตรต่างๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(ส านักงานปลัด) 
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    โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
อบต.ทุ่งมน 

จ านวน 25,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ทุ่งมนโดยจ่ายเป็นค่าจ่างเหมา
บริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็น
หน่วยส ารวจประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน 
เอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ส านักงานปลัด)  

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยแยกเป็น 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบุคคล  จ านวน10,000  บาท 
ให้ตั้งงบประมาณไดไ้ม ่เกินปีละ 1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วง
มาโดยไม่รวมรายไดจ้ากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน 
สะสมและเงินที่มผีู้อุทิศให้  ดังนี ้ ในปีงบประมาณ 2562   มียอดรายรับ
จริง  36,147,111.43 บาท  ค านวณได้ดงันี ้  36,147,111.43 x  1/100  
=  361,471  บาท  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณทีป่ระมาณการ
ไว้ตามอัตราที่ก าหนดและตามคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจา่ยเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหนา้ที่ที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานเป็นผู้รบัรองการจ่าย   
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  จ านวน  10,000  บาท  ที่ได้รับแตง่ตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงิน
ที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จา่ยจริงและให้แนบบัญชี

ลายมือชื่อจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการด าเนนิงานเปน็ผู้รับ
รองการจ่าย  ข้อ (1) และ (2)  
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        ด าเนินการตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ 

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 
28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จ านวน  10,000  บาทเพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันส าคัญต่าง
ของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ 
จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล 
หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  (ส านักงานปลัด) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 150,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ 
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม 
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(ส านักงานปลัด) 
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    (2)โครงการสนับสนุนการเลอืกตั้งท่ัวไป จ านวน 500,000 บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งมนตามที่กฎหมายก าหนด  อีกท้ังให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส านักงานปลัด) 

   

    (3)  โครงการเปิดวิสัยทัศน์และการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ จ านวน 150,000 บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเปิดวิสัยทัศน์และการ

พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ อบต. ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ผู้น า
ชุมชน ผู้สังเกตการณ์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร   
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
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     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ฯลฯ 

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่ 5 หน้า 123 ) 

   

    (4)  โครงการ  อบต.เคลื่อนที่ จ านวน 30,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร    ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ  เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
 2561 – 2565  ล าดับที่  3  หน้า 122 ) 

      

    (5)  ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 

จ านวน 5,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  ตามความจ า เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม
ทดแทน   
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     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการจัดงาน 
การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที ่10 
พฤศจิกายน  2530  เร่ือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ  
ค่าพวงมาลา และพานประดับพุม่ดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญดังนี ้
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม ้ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสที่เดนิทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละ 
ไม่เกิน 300 บาท 
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดบัพุ่มดอกไม ้ส าหรับวาง ณ อนุสาวรีย ์
คร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท4. ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละ 
ไม่เกิน 400 บาท(ส านักงานปลดั) 

   

    (6) โครงการเวทีประชุมประชาคมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการ
ร่วมกับแผนชุมชน 

จ านวน 20,000 บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ  คณะท างานต่างๆ เกี่ยวกับจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน  
การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน า
ข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ  
1) พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 6247  
ลงวันที ่3 พฤศจิกายน 2560  เร่ือง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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     4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 0357   

ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7076  
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอ
ความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2564   
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 
ลงวันที่15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ   
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ (ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
ล าดับที่ 2  หน้า 122 ) 

   

    (7)   โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 10,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันสถาบันส าคัญของ

ชาติเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ  เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  การจัด
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้ง
ชาติ  การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือสร้าง 
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     ทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ 
 1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25423) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557(ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ
ที ่ 4 หน้า 122) 

   

    (8)โครงการปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างย่ังยืนแก่ประชาชน จ านวน 10,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรองดอง สมานฉันท์ 

สร้างความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนเช่น การจัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ  เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน   
การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน  เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  

      

     ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
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     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ  

 1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่ 7 หน้า 123 ) 

   

    (9) โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

จ านวน 10,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.และสามารถน าไปปฏิบัติได้
ถูกต้องเพ่ือสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
ประชาชนได้  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการ
จัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่ 
12  หน้า  125 ) 
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    (10) โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

จ านวน 20,000 บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโพธิ์  เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ และตระหนักถึงการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเกิดข้ึน เพ่ือสามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนได้  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่  13  หน้า 125) 

   

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
        (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ทุ่งมน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้   
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักงานปลัด) 
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   ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 45,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (ส านักงานปลัด)  

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  (ส านักงานปลัด) 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(ส านักงานปลัด) 

   

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(ส านักงานปลัด) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบียน กข 6028 และหมายเลขทะเบียน กข 9597  รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(ส านักงานปลัด) 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ    ฯลฯ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  (ส านักงานปลัด)  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(ส านักงานปลัด) 

      

   วัสดุอื่น จ านวน 12,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ าดื่มบริการประชาชน ที่มาติดต่อ

ราชการกับ  อบต. ทุ่งมน 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ   (ส านักงานปลดั) 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 302,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 150,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่

ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560(ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร

สถานที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560(ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 
        -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และ

หมายความรวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานปลัด) 
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   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 130,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทร

ภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสาร 
ผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น(ส านักงานปลัด) 

      

  งบลงทุน รวม 24,300 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 24,300 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    (1)เก้าอ้ีท างาน แบบพนักพิงสูง หุ้มหนัง PU สีด า จ านวน 5,800 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน แบบพนักพิงสูง หุ้มหนัง PU สีด า 

 จ านวน 2 ตัวๆ 2,900 บาท เป็นเงิน   5,800  บาท  
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานแบบล้อ
หมุน มีลักษณะเป็น เก้าอ้ีส านักงานล้อเลื่อน มีพนักพิง หุ้มด้วย 
หนังเทียม มีที่วางแขน  สีด า สามารถปรับระดับเก้าอ้ีได้ ระหว่าง  
92-114  ซม. ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม. ลึกไม่ น้อยกว่า 59 ซม 
สูงไม่น้อยกว่า 92-114 ซม. / ตัว จ านวน 1 ตัว  
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ  
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    (2) โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 7,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัวๆ

ละ 7,000 บาท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ความยาวไม่น้อย
กว่า 150 ซม.ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 70 ซม.  จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ1 ส านักงานประมาณ)(ส านักปลัด) 

      

    (3)ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จ านวน 4,500 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

118.5 ซม ลึกไม่น้อยกว่า 40.7 ซม สูงไม่น้อยกว่า 88 ซม. 
(ตู้ขนาด 4 ฟุต)ซม.  เป็นเงิน 4,500  บาท จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ)   

      

    (4)ชั้นเก็บเอกสารแบบ 20 ช่อง จ านวน 7,000 บาท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบ  20  ช่อง กว้าไม่น้อย

กว่า 90 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. 
จ านวน  2  หลังๆละ 3,500  บาท รวมเป็นเงิน 7,000  บาท จัดหาโดย
สืบราคาจากท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ)(ส านักปลัด)  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    1)อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6,000 บาท 
        อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  ที่ท าการปกครองอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

ประกอบด้วย       
1)จัดงานวันปิยมหาราช     
2)จัดงานวันจักรี     
3)จัดงานวันฉัตรมงคล     
4)จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี    
5)จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
6)วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
7)วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 
 

      



     -103-    

     - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616   
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(ส านักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที่ 9  หน้าที่ 124 ) 

   

    2)โครงการสนับสนุนการบรหิารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

          เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอค าเข่ือนแก้วตามโครงการ
สนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(ส านักปลัด)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที่  12 หน้าที่  125 )  
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,542,340 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,926,840 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,926,840 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,367,640 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 อัตรา 

จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง     จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ          จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง (กค.) 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 

3,500บาท  จ านวน 12 เดือน รายจ่าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ ข้อบังคับ 
 หนังสือสั่งการ  ฯลฯ  ที่เก่ียวข้อง (กค.) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 517,200 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา  จ านวน 

12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง (กค.) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 577,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 364,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 160,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน

ต าบล  และพนักงานจ้าง  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง (กค.) 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กค.)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 144,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กค.)  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ

ที่ควรจะได้รับ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กค.) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 153,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 15,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีตามค าพิพากษา หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าบริการ
จัดเก็บรายได้ในส่วนที่ต้องมีการจ้างเป็นการเฉพาะ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ กฎหมาย 
 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง (กค.) 
 
 
 
 

      



           -106-    

    ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ จ านวน 45,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต.  

ทุ่งมน เช่นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรต่างๆ เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กค.) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 55,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
-ทีเ่ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง (กค.) 

      

    โครงการจัดท าแผนที่ภาษี จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการในการด าเนินโครงการแผนที่ภาษี เพ่ือให้มีการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ภาษี การส ารวจแนวเขต การส ารวจ
พ้ืนที่ทับซ้อน อันจะก่อให้เกิดการเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บรายได้ และมี
แผนที่เกี่ยวกับภาษีไว้บริหารขององค์บริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

      

    โครงการสร้างจิตส านึกในการช าระภาษีท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือสนับสนุนการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสีย

ภาษ ีโดยการสร้างช่องทางการเข้าถึงหรือติดต่อกับประชาชนผู้เสีย
ภาษ ี อันจะก่อให้เกิดส านึกรับผิดชอบของต่อผู้มีหน้าที่ และผู้ที่เก่ียว 
ข้องกับการช าระภาษีท้องถิ่น ในการช าระภาษี ทั้งยังเป็นแนวทางในการ
เพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
-ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
 หนังสือสั่งการฯลฯ ที่เก่ียวข้อง  (กค.)  
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 8,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
-ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง  (กค.) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งมน อันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   
-ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง  (กค.)   

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในการด าเนินกิจการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งมน อันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   
-ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง  (กค.)   

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าบริการไปรษณีย์และการรับบริการโทรสาร  ส่งเอกสารอ่ืนที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งมน อันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง  (กค.)   

      

  งบลงทุน รวม 38,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 38,500 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    ตู้เหล็ก 2 บานประตู จ านวน 6,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่า ตู้เหล็ก 2 บานประตู จ านวน 1 ตู้  ตู้ละ 6,000บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  มีมือจับบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารส าคัญในงานของกองคลัง    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง (กค.)   
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   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    โครงเหล็กรองรับป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาษีและงาน
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อ่ืน 

จ านวน 30,000 บาท 

        เพ่ือให้มีโครงเหล็กรองรับป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาษีและงาน
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อื่นภายในต าบลทุ่งมนที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร
ต่อบุคคลที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจ 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 
        เป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เครื่อง ไว้ใช้ในการ

ส ารองไฟฟ้าให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือครุภัณฑ์อ่ืน ที่ไว้ให้บริการ ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับปัจจุบัน ข้อ 61  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ ข้อบังคับ 
 หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง (กค.) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 527,400 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 510,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 130,000 บาท 
        (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ
ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
มน อ่ืนๆ  จ านวน  130,000  บาท  ที่ด าเนินการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2560 (ส านักงานปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    (1)  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

จ านวน 50,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ 
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     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
(ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับ
ที ่ 2  หน้า 115) 

   

    (2)โครงการฝึกอบรมเครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัยต าบลทุ่งมน จ านวน 10,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าให้กับเยาวชนในองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งมนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
(ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ
ที ่ 5  หน้า 116) 

      

    (3)โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลทุ่งมน จ านวน 30,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยต าบลทุ่งมน เพ่ือด าเนินการอบรมและด าเนินการ
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   
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     ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
(ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ
ที ่ 4  หน้า 116) 

   

    (4)โครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่สงกรานต์ 

จ านวน 15,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุด
สกัดและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ต าบล 
ทุ่งมน เพ่ือด าเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดสกัดและจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด   
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์    ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนิน
โครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
(ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ
ที ่ 1  หน้า 115) 
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    (5)โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 130,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือด าเนินการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร   
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
(ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1   ล าดับที่  1  หน้า 16) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 45,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ 

หมายเลขทะเบียน บบ 4995  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(ส านักงานปลัด) 
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   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 80,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
(ส านักงานปลดั) 

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ผงเคมีดับเพลิง  รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
(ส านักงานปลดั) 

      

  งบลงทุน รวม 17,400 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 17,400 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    1)เก้าอ้ีท างาน แบบพนักพิงสูง หุ้มหนัง PU สีด า จ านวน 2,900 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานแบบล้อหมุนมีลักษณะเป็น เก้าอ้ี

ส านักงานล้อเลื่อนมีพนักพิง หุ้มด้วย  หนังเทียม มีที่วางแขน  สีด า 
สามารถปรับระดับเก้าอ้ีได้ ระหว่าง 92-114 ซม. ขนาด กว้างไม่น้อย
กว่า 58 ซม.ลึกไม่ น้อยกว่า 59 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 92-114 ซม. / ตัว
จ านวน 1 ตัว  
- จัดหาโดยสบืราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ (ส านักปลัด) 
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    (2) โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 7,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัวๆละ 7,000 บาท 

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม.ขนาด
ความสูงไม่น้อยกว่า 70 ซม.  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ
1 ส านักงานประมาณ)(ส านักปลัด) 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    1)เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

        1)เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาทคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถถ่าย
ส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base 
-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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                                                  แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,647,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,122,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,122,000 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,860,000 บาท 
        เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่งๆละ 1อัตรา

ประกอบด้วย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับต้น และ
ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 5 อัตรา ที่มีค าสั่งในการบรรจุแต่งตั้ง 
ตามระเบียบกฎหมายก าหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง(กองการศึกษา) 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ใน

อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน ของพนักงานส่วนต าบล
ที่มีสิทธิได้รับ ตามอัตราระเบียบ กฎหมายก าหนด จ านวน 1อัตรา 
(กองการศึกษา) )และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 210,000 บาท 
        เป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่ง ครู ในอัตราเดือนละ3,500 

บาท จ านวน 12 เดือน จ านวน 5 อัตรา ของพนักงานส่วนต าบลที่มี
สิทธิได้รับ ตามอัตราระเบียบ กฎหมายก าหนด และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 925,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู

ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 6 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 85,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 5 อัตรา จ านวน 12 เดือน  
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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  งบด าเนินงาน รวม 519,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 230,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)ส าหรับพนักงานส่วนต าบลหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้างตามสิทธิของพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างตาม
ระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้(กองการศึกษา) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ(กองการศึกษา) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนต าบลที่ไม่มีบ้านพักของ

ตนเอง และได้เช่าบ้านพักเพ่ืออยู่อาศัย ตามสิทธิที่พึงมีและตาม
ระเบียบ กฎหมายก าหนดให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้ 
(กองการศึกษา) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ส าหรับ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
(กองการศึกษา)  

      

   ค่าใช้สอย รวม 189,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติราชการอื่นๆ จ านวน 84,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ช่วยปฏิบัติราชการในกองการ 

ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและเพ่ือจ่ายจ้างเหมาบริการต่างๆ   
(กองการศึกษา)  

      

    ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ องค์การ

บริหารส่วนต าบล เช่นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่ง
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา(กองการศึกษา) 
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   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล และบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือประชุมฝึกอบรม อบรม 
สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(กองการศึกษา)  

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 25,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นค่าจ้างเหมาทั้ง 
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ปฏิบัติดังนี้ 1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคล 
ภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาในการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง(กองการศึกษา)  

      

   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(กองการศึกษา) 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ไฟฟ้าประดับ ปลั๊กไฟ และวัสดุต่างๆที่

เกี่ยวกับไฟฟ้า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม 

เมนบอร์ด เมาส์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องที่ใช้
ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (กองการศึกษา)(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 
ล าดับที่ 13 หน้า 151) 

      

  งบลงทุน รวม 6,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 6,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    ตู้เหล็ก 2 บาน ประตู จ านวน 1 ตู้ จ านวน 6,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าตู้เหล็ก 2 บานประตู จ านวน 1 ตู้ มีมือจับบิด มีแผ่นชั้นปรับ

ระดับ 3 ชิ้น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสาร 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,490,360 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 1,774,860 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 844,810 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 65,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

ประจ าปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งมน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
เกี่ยวกับค่ารับรองผู้ที่รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดงและ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน 
ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นและประหยัด เป็นตามพระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ฯลฯ 
1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 (กองการศึกษา ) 

      

    2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 164,900 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก     ตั้งไว้  56,100   บาท 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง      ตั้งไว้   45,900   บาท 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน   ตั้งไว้   42,500   บาท 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม  ตั้งไว้   20,400   บาท 
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565ล าดับที่ 2หน้า 105)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่
 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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    3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร

กลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 475,300 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก         ตั้งไว้   161,700   บาท 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง          ตั้งไว้    132,300  บาท 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน       ตั้งไว้    122,500  บาท 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม     ตั้งไว้     58,800   บาท 
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 5 หน้า 106) 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 
14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

      

    4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ3-5ปี) 

จ านวน 109,610 บาท 

        1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก     37,290 บาท 
  ค่าหนังสือเรียน             6,600   บาท 
  ค่าอุปกรณ์การเรียน        6,600   บาท 
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน     9,900   บาท 
  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14,190   บาท 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง     30,510  บาท 
  ค่าหนังสือเรียน             5,400    บาท 
  ค่าอุปกรณ์การเรียน       5,400     บาท 
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน    8,100     บาท 
  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11,610    บาท 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน     28,250  บาท 
  ค่าหนังสือเรียน               5,000    บาท 
  ค่าอุปกรณ์การเรียน          5,000    บาท 
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน       7,500    บาท 
  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   10,750    บาท 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม   13,560  บาท 
  ค่าหนังสือเรียน              2,400     บาท 
  ค่าอุปกรณ์การเรียน         2,400     บาท 
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน      3,600      บาท 
  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   5,160      บาท 
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     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 
14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24   มิถุนายน  2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 ล าดับที่ 9หน้า 106) 

   

    5.โครงการเปิดวิสัยทัศน์และการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา 

จ านวน 30,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการเปิดวิสัยทัศน์และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรมเป็น
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังนี้ 
(กองการศึกษา)(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ล าดับ 12 หน้า 107) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 930,050 บาท 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพ่ือสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 920,050 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียนในเขตต าบลทุ่งมน ดังนี้ 
 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก      ตั้งไว้ 67,100  บาท 
 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง       ตั้งไว้ 54,900  บาท 
 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน    ตั้งไว้ 51,000  บาท 
 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม  ตั้งไว้ 25,500  บาท 
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     5.โรงเรียนบ้านทุ่งมน                   ตั้งไว้ 235,850  บาท 

6.โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม       ตั้งไว้ 319,000  บาท 
7.โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา            ตั้งไว้ 166,700 บาท 
จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งมน ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งมน ประจ าปีการศึกษา 2564 (กองการศึกษา ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 3 หน้า 105) หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14
กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

   

  งบลงทุน รวม 295,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 25,500 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับการประมวลผล จ านวน 23,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All in one ส าหรับการ

ประมวลผลจ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม 2563 
ข้อ 10 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

    2.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,500 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ข้อ 62 เพ่ือไว้ใช้ในการส ารอง
ไฟฟ้า เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 270,000 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 150,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้ง 4 แห่ง รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนก าหนดเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

    2.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 120,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนก าหนดเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,420,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,420,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน บ้านทุ่งมน จ านวน 464,000 บาท 
        เพ่ืออุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน  ในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งมนตั้งแต่

ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 (กองการศึกษา ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565ล าดับที่ 4 หน้า 105) 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 
14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    2.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา จ านวน 328,000 บาท 
        เพ่ืออุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน  ในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งมนตั้งแต่

ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 (กองการศึกษา ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 4 หน้า 105)หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

    3.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม จ านวน 628,000 บาท 
        เพ่ืออุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน  ในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งมนตั้งแต่

ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 (กองการศึกษา ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 4 หน้า 105)หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที่ 14 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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                                                  แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,475,760 บาท 

  งบบุคลากร รวม 434,160 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 434,160 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 194,160 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี 1  อัตรา  จ านวน 

12  เดือน  เป็นเงิน 194,160 บาทโดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ดังนี้  นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน  1  ต าแหน่ง   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  2  อัตรา  จ านวน  12 

 เดือน  เป็นเงิน  216,000  บาท โดยจ่าย ให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานประจ ารถขยะ)  จ านวน  2  อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 ตุลาคม  2558 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง  2 

 อัตรา  จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน 24,000  บาทโดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานประจ ารถขยะ)  จ านวน  2  อัตรา  
 - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  จ านวน 1,000 บาท  12  เดือน  
 เป็นเงิน  24,000  บาท  
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     -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2ลงวันที่  14  สิงหาคม  2558 

   

  งบด าเนินงาน รวม 1,006,600 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 36,600 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 34,600 บาท 
        1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง    จ านวน 34,600 บาท  ดังนี้ 
1)นักวิชาการสาธารณสุข     1  ต าแหน่ง 
2)พนักงานจ้างทั่วไป          2  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอืน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ

พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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   ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 2,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่า

ก าจัดสิ่งปฏิกูลค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

    2)ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ทุ่งมน จ านวน 588,000 บาท 
        ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ทุ่งมน จ านวน 7 คนๆละ 

12 เดือนๆ ละ 7,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 

      

    3)ค่าลงทะเบียน ฯลฯ จ านวน 40,000 บาท 
        ค่าลงทะเบียน ค่าท าเนียม และค่าบริการในการเข้ารับการอบรม

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 

      

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

จ านวน 30,000 บาท 

        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้หวัด
ใหญ ่ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า 
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
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    2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกก าจัดลูกน้ ายุงลาย จ านวน 50,000 บาท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออกก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
โครงการ  เช่น ค่าน้ ายาพ่นยุง ค่าน้ ามันในการพ่นยุง ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการ
ด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ฯลฯ   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    3)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30,000 บาท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและท าหมันหมาแมว  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 
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    (4)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ 
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ เพ่ือประชุมฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน หรือติดต่อราชการ เป็นไปตามระเบียบ ฯลฯ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559(กองส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 60,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รถบรรทุกขยะหมายเลข

ทะเบียน  81-3290  รถยนต์หมายเลข นข 1695 (รถกู้ชีพ) รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จดัเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 150,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่นทรายอะเบท  น้ ายาพ่นยุง วัคซีนฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 35,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 35,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    1) ตู้เหล็ก 2 บานประตู จ านวน 5,500 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าตู้เหล็ก 2 บานประตู จ านวน 1 ตู้ คุณลักษณะเฉพาะ 

พอสังเขป  
 1. มีมือจับบิด 
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น  
3. คุณสมบัตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพ่ือใช้จัดเก็บ
เอกสารส าคัญในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ 
ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง 
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล 

      

     ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิม 
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
 และ Bluetoothไว้ใช้ในการด าเนินการ ให้บริการในกิจการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ 
 ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯที่เกี่ยวข้อง  
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    2)เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(InkTank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

        คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter,Copier , ScannerและFax
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(InkTankPrinter)จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด สา าหรับกระดาษA4ไม่น้อยกว่า27หน้า
ต่อนาที(ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สี  ส าหรับกระดาษA4ไม่น้อยกว่า15หน้าต่อ
นาทpีpmหรือ5ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาดA4 (ขาวด า -สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า1,200x 600หรือ
600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า99ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25ถึง400เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0หรือดีกว่าจานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายNetwork( Interface) แบบ
10/100 Base-Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า1ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่าน ข่ายไร้สายเครือWi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับA4, Letter, LegalและCustom 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 185,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 185,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        

    1)อุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จ านวน 5,000 บาท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วโครงการสนับสนุนการรับ

บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อ าเภอ
ค าเข่ือนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616   
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    (1) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านโซง จ านวน 20,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่

ที ่1 บ้านโซงให้กับกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
 

      

    (2)อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่  2  
บ้านเหล่าโป่ 

จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าโป่ให้กับกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
 

      

    (3) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3  
บ้านทุ่งมน 

จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน ให้กับกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
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    (4)อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4  
บ้านโพนสิม 

จ านวน 20,000 บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 4 บ้านโพนสิมให้กับกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 

      

    (5) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5  
บ้านมะพริก 

จ านวน 20,000 บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 5 บ้านมะพริกให้กับกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 

   

    (6) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านดู่ จ านวน 20,000 บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

หมู่ที่ 6 บ้านดู่ให้กับกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
 2564 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 

      

    (7) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7  
บ้านทุ่งมน 

จ านวน 20,000 บาท 

         - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน ให้กับกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 

      

    (8) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านโซง จ านวน 20,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

หมู่ที่ 8 บ้านโซงให้กับกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 

      

    (9)อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9  
บ้านมะพริก 

จ านวน 20,000 บาท 

         - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 9 บ้านมะพริกให้กับกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 160,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    (1) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
ภายในต าบลทุ่งมน 

จ านวน 30,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ภายในต าบลทุ่งมน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร 
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักงานปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 25 หน้าที่ 111) 

      

    (2)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลทุ่งมนภายในต าบลทุ่งมน จ านวน 50,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ต าบลทุ่งมนภายในต าบลทุ่งมน   โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝกึอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบ้รรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะค่าปา้ย 
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
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     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ส านักงานปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 23 หน้าที่ 111) 

   

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 80,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ส าหรับก่อสร้าง  ซ่อมแซม หรือปรับปรุง

ที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร่  ผู้พิการ
หรือผู้ยากจน  ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์
ราชัน ราชิน ี หรือตามนโยบายของรัฐบาล  โดยวัสดุก่อสร้างนั้นเป็น
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2552(ส านักปลัด) 
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                                               แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,933,540 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,205,800 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,205,800 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 703,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  2  อัตรา จ านวน 

12  เดือน  เป็นเงิน 703,000 บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง       จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2) นายช่างโยธา                จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงาน  ดังนี้   

 (1) ผู้อ านวยการกองช่าง  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท จ านวน 
12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง(กองช่าง)  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 442,800 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  3  อัตรา  จ านวน 12 เดือน  

โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  จ านวน  1 ต าแหน่ง 
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานผลิตประปา)  จ านวน  1  ต าแหน่ง   
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและประกาศ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 ตุลาคม  2558 (กองช่าง) 
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   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 18,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง 3  อัตรา 

จ านวน  12  เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าและผู้ช่วยนายช่าง
โยธา)  จ านวน  2  ต าแหน่ง      
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานผู้ผลิตน้ าประปา)  1  ต าแหน่ง     
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2)ลงวันที่  14  สิงหาคม  2558(กองช่าง) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 546,400 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 266,400 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 215,400 บาท 
        (1)ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 

จ านวน  95,400  บาท   
- ส าหรับพนักงานส่วนต าบล หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงาน
จ้าง ตามสิทธิของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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     3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 

 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ  
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิน่ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี (กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ 10  หน้า  144 ) 
(2)ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง จ านวน 120,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการต่างๆบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย หรือบุคคลหรือ
คณะกรรมการอ่ืนใดตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ,ตามระเบียบ,หนังสือสั่งการและประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ.2560  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนต าบลที่ไม่มีบ้านพักเป็น

ของตนเอง และได้เช่าบ้านพักเพ่ืออยู่อาศัย ตามสิทธิ์ที่พึงมี   
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     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กองช่าง)  

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  (กองช่าง) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    (1)ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 30,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการ

ของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา 

      

    (2) ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานราชการอื่นๆ จ านวน 90,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่างเหมาบริการบุคคล ช่วยปฏิบัติงานราชการในกอง

ช่าง จ านวน 1 อัตรา และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นจ้าง
เหมาตัดหญ้า,จ้างเหมารื้อดินภายในท่อและรางระบายน้ า ฯลฯ และ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าล้างและอัดขยายรูป ส าหรับงานกองช่างและกิจกรรม
ต่างๆ ของกองช่างในการปฏิบัติงานราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 25,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่

พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงาน และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 
        (1)ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและระบบหอกระจายข่าว 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม วัสด ุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของ อบต. เช่น ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอัดส าเนาวัสดุ
ต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งการซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ

สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง) 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 60,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่นปูนซีเมนต์ ยางมะตอยผสมเสร็จ 

ยางมะตอยน้ า เครื่องมือช่างฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (กองช่าง)  

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน

โปสเตอร์  พู่กัน  และสี  แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด  
ขยาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ( กองช่าง )  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก ์โปรแกรม 

เมนบอร์ด เมาส์ ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง(กองช่าง) 
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  งบลงทุน รวม 3,181,340 บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,181,340 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    1.ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 597,840 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม

ทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งสาธารณูปโภคหรือ
โครงการสร้างพ้ืนฐาน(กองช่าง) เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้อง 

      

    2.โครงการก่อสร้างและยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโซง หมู่ที ่1 จ านวน 480,000 บาท 
     ถนนสาย  โซง - เหล่าโป่ 1 (สายสามแยกบ้านนายสิริบูรณ์ สว่าง

แสง ถึงสามแยกบ้านนายแสวง สว่างแสง)ปริมาณงาน  ขนาดผิว
จราจร กว้าง  4 เมตรยาว  210  เมตร  หนา  0.15  เมตรหรือมีพ้ืน 
ที่ไม่น้อยกว่า  840  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนทุ่งมนก าหนด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561– 2565 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ล าดบัที ่1 หน้า3 ) 

   

    3.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าโป่ หมู่ที ่2 จ านวน 235,000 บาท 
     สาย ถนนเหล่าโป่ ซอย 1 (ระหว่างบ้านนายเทวา พิจารณ์ ถึงสามแยก

โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา) ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร กว้าง  5 เมตร
ยาว  88  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  440 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ทุ่งมน
ก าหนด  กองช่าง(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 –2565  เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563 ล าดับที่ 5  หน้า 4 ) 

   

    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 จ านวน 249,000 บาท 
     ถนนสาย  ถนน อบต.ทม.023 (จากแยกบ้านนายประวิทย์  

แสวงแก้ว ถึง แยกไปวัดทุ่งสบายปริมาณงานขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร ยาว  120  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  480  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนทุ่งมนก าหนด (กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับที่ 14  หน้า  86 )  

   

    5.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนสิม  หมู่ที่  4 จ านวน 249,000 บาท 
     ถนนสาย  ถนนโพนสิม ซอย 1(หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โพนสิม ถึง บ้านนางไพรวรรณ โสตะสิงห์) ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.15 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  480  ตารางเมตร    รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนทุ่งมนก าหนด (กองช่าง)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ล าดับที่ 18  หน้า  87 ) 
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    10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา  ปิด
ตะแกรงเหล็ก บ้านโซง หมู่ที่ 8 

จ านวน 227,800 บาท 

        ถนนสาย  ทางหลวงชนบท ยส. 2007 (จากแยกบ้านนางการี
วัน ราษฎรดี ถึงล าเหมืองสาธารณะ)ปริมาณงาน  ฝั่งทิศตะวันตกขนาด
กว้างภายใน  0.30 เมตร ยาว 80  เมตร ลึก 0.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  40  ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนทุ่งมนก าหนด (กองช่าง)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
ปีงบประมาณ 2563 ล าดับที่ 22 หน้า 9 ) 

      

    11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 

จ านวน 159,900 บาท 

        ถนนสาย ถนนมะพริก ซอย 5 (จากบ้านนางทองยุ่น ค าตา ถึงหน้า
โรงเรียนมะพริกดู่โพนสิม) ปริมาณงาน  ฝั่งทิศตะวันตกขนาดกว้าง
ภายใน  0.30 เมตร ยาว 126 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนทุ่งมนก าหนด (กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่ 59  หน้า  97 ) 

      

    12.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4 จ านวน 201,000 บาท 
        ถนนโพนสิม ซอย 3 (จากหน้าวัดถึงบ้านนางล าปาง มีโชค)ปริมาณ

งาน  ขนาดผิวจราจร กว้าง  4 เมตรยาว  95  เมตร  หนา  0.15  เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  380  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนทุ่งมนก าหนด(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.
2561-2565 ล าดับที่ 18 หน้าที่ 87) 

      

   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

      

    (1)ค่าจ้างส ารวจ ออกแบบ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 
    -เพ่ือเป็นรายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 

หรือนิติบุคคล 
- ตามหนังสือ ด่วนมากที่สุด เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
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    6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะพริก  หมู่ที่ 5 จ านวน 206,000 บาท 
        ถนนสาย  อบต.ทม.037 (จากหนองบั่วถึงบ่อโจ้โก้)ปริมาณงาน  ขนาด

ผิวจราจรกว้าง  4  เมตรยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนทุ่งมนก าหนด(กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 
2561 – 2565 ล าดับที่ 20  หน้า  88 ) 

      

    7.โครงการขยายถนนดินบ้านมะพริก  หมู่ที่ 5 จ านวน 37,800 บาท 
        ถนนสาย  อบต.ทม.034 (จากบ้านนายถวิล สีเทา ไปตลอดสาย)

ปริมาณงาน   
1. งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก 
2. งานดินถนนกว้าง ข้างละ 1  เมตรยาว 600 เมตร หนา 0.20  เมตร
หรือปริมาตรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ย
ปรับแต่งเรียบตลอดสายรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนทุ่งมนก าหนด(กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 –
2565 ล าดับที่ 23  หน้า  89 ) 

      

    8.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักบ้านดู่  หมู่ที่  6 จ านวน 284,000 บาท 
        ถนนสาย  ถนน ดู่ 3 (จากบ้านนายนิพนต์ ค าตาถึงบ้านนายกรุงศรี ภู

พิธาน)ปริมาณงาน  
1. ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 16 บ่อ ขนาด 1.10 x 1.10เมตร
ลึก 1.30 – 1.50 เมตร 
2. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตรระยะทางยาวรวม 155.20เมตร (รวมความยาวบ่อพัก) 
3. ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  0.80  เมตร ยาว 
138.50 เมตรหนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  110.80 
ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน
ก าหนด(กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 –2565  เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2563 ล าดับที่ 21หน้า 9 ) 

      

    9.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 จ านวน 174,000 บาท 
        ถนนสาย  ยส.ถ.46 – 001 (ถนนเส้นกลางหมู่บ้านจากรอยต่อ ถึงแยก

บ้านนายสุวิทย์ ประเสริฐสังข์) ปริมาณงาน  ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.80 เมตร ยาวข้างละ 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า320 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ทุ่งมนก าหนด (กองช่าง)(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ล าดับ
ที ่15  หน้า  7 ) 
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    (2)เงินชดเชยค่า K ส าหรับงานก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 
        -เพ่ือเป็นรายจ่ายชดเชย ค่า K ส าหรับงานก่อสร้าง 

- ตามหนังสือ ด่วนมากที่สุด เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
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 งานไฟฟ้าถนน รวม 70,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 70,000 บาท 
        -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุประเภทไฟฟ้าและ

วิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่ายไฟฉาย  ฯลฯส าหรับงานซ่อมไฟฟ้า
สาธารณะ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้อง (กองช่าง) 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 270,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 270,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    (1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 230,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าบริการส าหรับการทิ้งขยะมูลฝอย หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   วัสดุอื่น จ านวน 40,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น ถังขยะชนิดพลาสติก ขนาดไม่น้อย

กว่า 100 ลิตร ทรงกลม ฝาเปิดด้านบน แบบสวิงได้ถอดได้หรือแบบ
ผลัก   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    (1)โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มอาชีพต่างๆ
ภายในต าบลทุ่งมน 

จ านวน 30,000 บาท 

        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มอาชีพต่างภายในต าบลทุ่งมน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร   
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนา 
คุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    (2)โครงการอบรมแกนน าเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติดภายในต าบลทุ่งมน จ านวน 20,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมแกนน าเยาวชนเพื่อ

ต่อต้านยาเสพติดภายในต าบลทุ่งมน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
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     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า

ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 30
หน้าที่ 113) 

   

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    1)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด อ าเภอค าเข่ือนแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616   
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว2072  
ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4)หนังสืออ าเภอ 
ค าเข่ือนแก้ว ด่วนที่สุด ที ่ยส 0318.12/607 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2563  (ส านักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับ
ที ่29 หน้าที่ 113) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    โครงการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เกี่ยวกับ
ค่ารับรองผู้ที่รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดงและ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัด
งาน ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นและประหยัด  
-เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ฯลฯ  
1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 2 หน้า 13)
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 485,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 175,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    1.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงต าบลทุ่งมน จ านวน 70,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณี

ลอยกระทงต าบลทุ่งมน  ประจ าปีงบประมาณ  2564โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เกี่ยวกับค่ารับรองผู้ที่รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่า
ป้าย ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 
ค่าการแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการจัดงาน ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด  
-เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ฯลฯ 
1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565ล าดับที่ 3หน้า 119) 

      

    2.โครงการอบรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

จ านวน 40,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการอบรมบรรพชาสามเณร
และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้รับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 
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     -เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบฯลฯ 

1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา )(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565ล าดับที่ 2หน้า 119) 

   

    3.โครงการส่งเสริมประเพณีพุทธศาสนาแห่เทียนพรรษาประจ าปี
งบประมาณ  2564 

จ านวน 15,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษาต าบลทุ่งมน ประจ าปีงบประมาณ  2564 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าป้าย ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
จัดงานค่าพิธีทางศาสนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด  
-เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ฯลฯ 
1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา )(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565ล าดับที่ 1หน้า 119) 

      

    4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เกี่ยวกับค่ารับรองผู้ที่รับเชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด
สถานที่ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่าการแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นและ
ประหยัด  
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     -เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ฯลฯ 
1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542(กองการศึกษา)(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561-2565  ล าดับที่ 4หน้า 120) 

   

  งบเงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    1.อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งมน จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 ล าดับที่  หน้า 121) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

      

    2.อุดหนุนให้กับโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565ล าดับที่ 7หน้า 121)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

      

    3.อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น  
2561-2565 ล าดับที่ 7 หน้า 121) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 
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    4.อุดหนุนให้กับท่ีว่าการอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้วโครงการสนับสนุนการจัด

งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร(กองการศึกษา)(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 ล าดับที่ 5 หน้า 120) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในต าบลทุ่งมน ทั้ง 3 โซน ใน
โครงการสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

จ านวน 210,000 บาท 

        เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ทั้ง 3 โซน 
ประกอบไปด้วย โซนที ่1 หมู่ 1,2,8 โซนที่ 2 หมู่ 3,7 โซนที ่3  
หมู่ 4,5,6,9  ดังนี้ 
  โซนที ่1.  หมู่ 1,2,8      ตั้งไว้   70,000  บาท 
  โซนที ่2  หมู่ 3,7         ตั้งไว้   70,000  บาท 
  โซนที ่3 หมู่ 4,5,6,9     ตั้งไว้   70,000  บาท 
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565ล าดับที่ 8หน้า 121) 
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แผนงานการเกษตร 
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 481,660 บาท 

  งบบุคลากร รวม 194,160 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 194,160 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 194,160 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  1  อัตรา 

 จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน 194,160 บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

  งบด าเนินงาน รวม 259,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 19,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 17,000 บาท 
        (1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน

ส่วนต าบล  และพนักงานจ้างจ านวน  17,000  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยดุราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    (1)รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 35,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย

เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 
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   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 15,000 บาท 

        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร 
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ 
 ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ เพ่ือประชุมฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงาน หรือติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบ ฯลฯ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

    (2)โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ   
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น หญ้าแฝก ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองส่งเสริมการเกษตร)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับ
ที ่ 4 หน้าที่ 117) 
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    (3)โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ จ านวน 20,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ

เกียรติ   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงกา 
ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(กองส่งเสริมการเกษตร)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับ
ที ่3 หน้าที่ 117) 

      

    (4)โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน จ านวน 10,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(กองส่งเสริมการเกษตร)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
ล าดับที่ 2 หน้าที่ 117) 

      

    (5)โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 20,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดโครงการ  
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     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ   

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(กองส่งเสริมการเกษตร)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับ
ที ่1 หน้าที่ 117) 

   

    (6)โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบย่ังยืนตามแนวทฤษฎีใหม่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอินทรีย์ 

จ านวน 30,000 บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
ยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอินทรีย์
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ 
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ล าดับที่ 5 หน้าที่ 117) 

   

    (7) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ านวน 50,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดย

มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่า
วัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ล าดับที่ 7 หน้าที่ 118) 
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    (8)โครงการธนาคารน้ าใต้ดนิ จ านวน 35,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการธนาคารน้ าใต้ดินโดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  ค่า
วัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าดื่ม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี งบประมาณ 2563 ล าดับ
ที ่28 หน้าที่ 12) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและการจัดศัตรูพืช

และสัตว์ ค่าพันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ยวัสดุ
เพาะ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกแสลนหรือ
แผ่นกรองแสง จอบ เสียม มีดพร้า กรรไกรตัดก่ิงไม้สปริงเกอร์ หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ กระชัง เป็นต้น รวมถึงวัสดุอ่ืนที่เข้าลักษณะวัสดุเกษตร 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท. 
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (กองส่งเสริมการเกษตร) 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
ยาว สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท. 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่องแนวทางพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

  งบลงทุน รวม 28,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 28,500 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    1)  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

จานวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล 
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกนหรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
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     - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
 และ Bluetooth ไว้ใช้ในการด าเนินการ ให้บริการในกิจการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯที่เก่ียวข้อง (กองส่งเสริมการเกษตร) 

   

   ครุภัณฑ์อ่ืน       

    1)เครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ จ านวน 6,500 บาท 
        -มีมอเตอร์ก าลังสูงไม่ต่ ากว่า 400 วัตต์ 

-ความยาวใบมีดไม่ต่ ากว่า 520 มิลลิเมตร (20-1/2”) 
-น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 3 กิโลกรัม 
-สายไฟยาว 10 เมตร 
-มีปลอกสวมไฟ ป้องกันการแตกของสายไฟ 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน
ประมาณ) ฯลฯ(กองส่งเสริมการเกษตร) 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 170,600 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 140,600 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    (1) ค่าจ้างเหมาบริการในการซ่อมบ ารุงระบบประปาและค่าธรรมเนียม
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

จ านวน 25,000 บาท 

        1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการซ่อมแซมระบบประปา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งมน เช่น จ้างเหมาเปลี่ยนทราย
กรอง จ านวน 5,000 บาท 
1.2 ค่าธรรมเนียมในการส่งตัวอย่างน้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าประปา จ านวน 20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(กองช่าง) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท 
        (1) ค่าปรับปรุงระบบประปา จ านวน  15,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อประปา ระบบกรองประปา  
เครื่องสูบน้ าและตู้ควบคุม ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   

      

   ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 
        - ค่าจัดซื้อวัสดุประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสอบ

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระหลงเหลือในน้ า ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง(กองช่าง) 

      

   วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 
        1)ประเภทวัสดุประปา จ านวน 10,000 บาท 

- ค่าวัสดุที่เก่ียวกับระบบประปา เช่น ท่อ PVC ข้อต่อ PVC 
  สารส้ม 
2)คลอรีน  กาว   กรวดทรายกรอง   และ อ่ืน ๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (กองช่าง)  
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,600 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 84,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(กองช่าง) 

      

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 1,600 บาท 
        1)  ประเภทใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล   จ านวน    1,600    บาท 

- ค่าต่อใบอนุญาตการใช้น้ าบาดาลของ กิจการประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ 
ในความดูแลรับผิดชอบของอบต.ทุ่งมน 
- ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(กองช่าง) 

      

  งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    1.ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือบ ารุงรักษา ครุภัณฑ ์ จ านวน 30,000 บาท 
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน 

 5,000  บาทต่อครั้ง ในการซ่อมแซมระบบประปา 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
  2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(กองช่าง) 
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แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 9,389,700 บาท 

  งบกลาง รวม 9,359,700 บาท 

   งบกลาง รวม 9,389,700 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 158,100 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี

นายจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่าย เพ่ืออุดหนุน
เงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 111,900และผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  46,200  บาท   
-ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ 
ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง   
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่3) (ส านักงานปลัด) 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 6,600 บาท 
        -เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 

0.2  ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี  
-เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
1)พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4172 ลงวันที่ 24  ธันวาคม  2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 6,810,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ   

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553(ส านักปลัด) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 32 หน้าที่ 114) 
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   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,852,800 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ   

- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ฯลฯ   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559 
(ส านักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 33  
หน้าที่ 114) 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 18,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับ

อนุมัติจากผู้บริหาร   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 
(ส านักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 31 
หน้าที่ 114) 

      

   ส ารองจ่าย จ านวน 279,309 บาท 

          - เพ่ือส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี 
       สาธารณภัยเกิดข้ึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ 
       ประชาชนเป็นสว่นรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย 
      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
       1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2560 

   

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    (1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 90,000 บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
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     - เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ 
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 

   

     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(ส านักงานปลัด) 

   

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 174,891 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500  โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน)  โดยในปี  2563  ได้ประมาณการไว้ที่  18,757,000  บาท 
ค านวณได้  ดังนี้ =  18,757,000  X  1/100  =  187,570  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546 (ส านักงานปลัด) 

      

 

 


