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          รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร  

 
                   ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,46,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

  

แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 งานบริหารทั่วไป รวม 8,001,040 บาท   

  งบบุคลากร รวม 5,356,180 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,055,920 บาท   

   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล จ านวน 1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 244,800  บาทและเงินคําตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหาร
สํวนต าบล  จ านวน 2 อัตราๆละ  11,220 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 269,280  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายกองค์การบริหาร
สํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
สํวนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 ฯลฯ
(ส านักปลัด) 

    

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
จ านวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
21,000 บาท  และเงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงรองนายกองค์การบริหาร
สํวนต าบลจ านวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายกองค์การบริหาร
สํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2554 ฯลฯ (ส านกัปลัด) 
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   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท   

     เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน1 อัตราๆ ละ 
1,750  บาท/เดือน  จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาทและเงินคําตอบแทน
พิเศษรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 2 อัตราๆละ  880  บาท/เดือน 
 จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท 
  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2554 ฯลฯ(ส านักปลัด) 

    

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
จ านวน 1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จ านวน 12 เดือน 
  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายกองค์การบริหาร
สํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบลรองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2554 ฯลฯ(ส านักปลัด) 

    

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,371,200 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  134,640  บาท เงินคําตอบแทนรายเดือนรอง
ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  110,160  บาท เงินคําตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบล  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  1,040,000 บาท  เงินคําตอบแทน
รายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  12  เดือน เป็น
เงิน 86,400  บาท  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินคําตอบแทนนายกองค์การบริหาร
สํวนต าบล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล   และเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2554 ฯลฯ(ส านักปลัด) 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,300,260 บาท   

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,051,420 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี  6  อัตรา จ านวน 
12  เดือน เป็นเงิน 2,051,420 บาท  โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น 
ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล         จ านวน  1  ต าแหนํง 
(2) หัวหน๎าส านักปลัด                       จ านวน  1  ต าแหนํง 
(3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         จ านวน  1  ต าแหนํง 
(4) นักจัดการงานทั่วไป                     จ านวน  1  ต าแหนํง 
(5) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  1  ต าแหนํง  
(6) นักพัฒนาชุมชน                         จ านวน  1  ต าแหนํง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่11)  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ฯลฯ(ส านักปลัด) 

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมตํางๆ ของพนักงาน  ดังนี้ 
(1) คําตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  ระดับกลางในอัตรา 
เดือนละ  7,000  บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000 บาท 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให๎
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินคําตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต. 
ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให๎
ข๎าราชการการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได๎รับเงินเดือน
คําตอบแทนเป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํง) ฯลฯ 
(ส านักปลัด) 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงพนักงาน  ดังนี้   
(1) ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท 
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท    
(2) หัวหน๎าส านักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท จ านวน 12  เดือน 
  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํง พ.ศ. 2538  และท่ีแก๎ไข
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 ฯลฯ(ส านักปลัด) 

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 954,960 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  8  อัตรา จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน 
954,960  บาท  และ  โดยจํายให๎กับพนักงานจ๎าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ๎างตามภารกิจ  (ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ) จ านวน  2 ต าแหนํง 
(2) พนักงานจ๎างทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์,นักการภารโรง)จ านวน 
 2 ต าแหนํง 
(3) พนักงานจ๎างทั่วไป  (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงาน
ดับเพลิง)จ านวน  4  อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ๎างตามภารกิจ  (ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ) จ านวน  2 ต าแหนํง 
(2) พนักงานจ๎างทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์,นักการภารโรง)จ านวน 
 2  ต าแหนํง  
(3) พนักงานจ๎างทั่วไป(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานดับเพลิง) 
จ านวน  4  อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎างส าหรับองค์การบริหารสํวนต าบล(ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่15 ตุลาคม  2558 ฯลฯ(ส านักปลัด) 
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   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 83,880 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ๎าง  8  อัตรา 
จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน 83,880  โดยจํายให๎กับพนักงานจ๎าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ๎างตามภารกิจ (ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ) จ านวน 2 ต าแหนํง  
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว จ านวน 990 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 
 11,880 บาท 
(2) พนักงานจ๎างทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์,นักการภารโรง)   
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว จ านวน 2,000 บาท 12  เดือน เป็นเงิน 
 24,000บาท  
 (3) พนักงานจ๎างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงาน
ดับเพลิง) 4  อัตรา 
- เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว  จ านวน 4,000 บาท 12  เดือน เป็นเงิน 
  48,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
ฯลฯ  
1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์
การให๎พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวน
ต าบลได๎รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว(แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2)  ลง
วันที่  14สิงหาคม  2558 ฯลฯ(ส านักปลัด) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  งบด าเนินงาน รวม 2,443,860 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 402,860 บาท   

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 248,860 บาท   

     (1) เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํพนักงานสํวน
ต าบล  และพนักงานจ๎าง  จ านวน  248,860  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎
เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557ฯลฯ(ส านักปลัด) 

   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 9,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงานสํวน
ต าบลและพนักงานจ๎าง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือ วันหยุดราชการ  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 ฯลฯ(ส านักปลัด) 
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท   
     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
 พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ฯลฯ(ส านักปลดั) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท   
     - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ฯลฯ ดังนี้  

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ี
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  ฯลฯ(ส านักปลัด) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   ค่าใช้สอย รวม 1,465,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      
    1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 420,000 บาท   
     - เพื่อจํายเป็นคํารายจํายเพื่อให๎ไดม๎าซึ่งบริการตํางๆ ดังนี ้ คําถํายเอกสาร 

คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ  คําซักฟอก  คําก าจัดสิ่งปฏิกลู  คําระวางบรรทุก คํา
เชําทรัพย์สิน (ยกเว๎น  คําเชําบ๎าน)  คําโฆษณาและเผยแพร(ํรายจํายเกี่ยวกับการ 
จ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุ กระจายเสียง  โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ตํางๆ) คําธรรมเนยีมตํางๆ  คําเบี้ยประกัน  คําใช๎จํายในการด าเนินคดตีามค า
พิพากษา  คําจ๎างเหมาบริการหรือคําจ๎างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจําย
ประเภทนี ้ คําติดตั้งไฟฟ้าคําตดิตัง้ประปาฯ คําติดตั้งโทรศัพท ์คําตดิตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตํางๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ๎ข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอตัราคําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(ส านักงานปลัด) 
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    2.โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของ อบต.ทุ่งมน 

จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตํอการให๎บริการของ อบต.ทุํงมนโดยจํายเป็นคําจํางเหมา
บริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็นหนํวย
ส ารวจประชาชน  เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หนํวยงานของรัฐ หนํวยงานเอกชนที่มา
รบับริการหรือติดตํอองค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมือง 
ที่ด ีพ.ศ. 2546 (ส านักงานปลัด) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคํารับรอง (รายจํายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น) โดยแยกเป็น 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 10,000 บาท   
ให๎ตั้งงบประมาณได๎ไมํเกินปีละ 1 %  ของรายได๎จริงของปีงบประมาณท่ีลํวง
มาโดยไมํรวมรายได๎จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู๎  เงินจํายขาดเงินสะสม
และเงินท่ีมีผู๎อุทิศให๎  ดังนี้  ในปีงบประมาณ 2561 มียอดรายรับจริง 
35,070,3925.25  บาท  ค านวณได๎ดังนี้ 35,070,3925.25 x  1/100 
 = 350,709  บาท ให๎เบิกจํายได๎ในภายในวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการ
ไว๎ตามอัตราที่ก าหนดและตามคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนจริง  โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นและประหยัดและให๎ใช๎หลักฐานการจํายเงินตามรายการคําใช๎จําย            
ที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจํายเงินโดยมีเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องในการ
ด าเนินงานเป็นผู๎รับรองการจําย   
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ   จ านวน  20,000  บาท ที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎บริหารท๎องถิ่นโดยยอดเงิน 
ที่ตั้งจํายไมํรวมอยูํในคํารับรองให๎เบิกจํายได๎เทําที่จํายจริงและให๎แนบบัญชี 
ลายมือชื่อจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพ่ือใช๎เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจําย  โดยมีเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องในการด าเนินงานเป็นผู๎รับ
รองการจําย  ข๎อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
(ส านักปลัด) 
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   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

     

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จ านวน 210,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชํน  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  คําบริการ
จอดรถ  ณ  ทําอากาศยาน  คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําธรรมเนียมในการใช๎
สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผู๎บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  พนักงานสํวนต าบล  และ
พนักงานจ๎างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุมฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน หรือไปติดตํอราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  (ส านักปลัด) 

    

    (2)  โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จ านวน 400,000 บาท   
     - เพื่อจํายเป็นคําใช๎จาํยในการด าเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารสํวน

ต าบลทุํงมนตามที่กฎหมายก าหนด  อีกทั้งให๎ความรํวมมือในการประชาสัมพันธ์ 
การณรงค ์หรือการให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนให๎ทราบถึงสทิธิและหนา๎ที่และ
การมีสํวนรํวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู๎แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจาํยเป็นคาํใช๎จาํยเก่ียวกับการจัดสถานที่  คําวัสด ุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ ์ คําหนังสือคําใช๎จํายในการ
ติดตํอสื่อสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบ๎รรจุเอกสาร  คําของ
สมนาคุณ  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คํา
ยานพาหนะ  คําปา้ยโครงการ คําป้ายประชาสัมพันธ์  คําตอบแทนคณะกรรมการ 
 คําใช๎จํายอื่นที่จ าเปน็ส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ
หนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  ลงวันท่ี 8 
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 
 2561 เรื่อง การซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติการต้ังงบประมารเพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การด าเนินการเลือกต้ังท๎องถิ่น(ส านักงานปลัด) 
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    (3)  โครงการเปิดวิสัยทัศน์และการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 150,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเปิดวิสัยทัศน์และการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของ อบต. ของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบลพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง ผู๎น าชุมชนผู๎สังเกตการณ์ 
โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่
อบรม  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  คําประกาศนียบัตรคําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมคําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  คําเชํา
อุปกรณ์ตํางๆในการฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสารส าหรับผู๎
เข๎ารับการฝึกอบรม  คําของสมนาคุณในการดูงาน  คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คํายานพาหนะ  คําป้าย
โครงการคําใช๎จํายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่ 5  หน๎า  123) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    (4) โครงการ  อบต.เคลื่อนที่ จ านวน 30,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่  คําใช๎จํายใน
พิธีเปิดและปิด  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ คําพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสารคําเชําอุปกรณ์ตํางๆ ในการด าเนิน
โครงการ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําอาหาร    คําป้ายโครงการ 
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ฯลฯ   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่ 3 หน๎า 
 122) 
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    (5)  ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน 

จ านวน 5,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ตําง ๆ  เพ่ือจํายเป็นคําพวงมาลัย  ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎และพวงมาลา 
ตามความจ าเป็น  หรือคําชดใช๎คําเสียหาย หรือคําสินไหมทดแทน  เป็นไป
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน   
การแขํงขันกีฬาและสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง  การเบิกจํายคําดอกไม๎เพ่ือมอบให๎บุคคลตํางๆ คํา
พวงมาลาและพานประดับพํุมดอกไม๎  สรุปมีนัยส าคัญดังนี้ 
1. เบิกจํายจากเงินงบประมาณ หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ 
2. คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ ส าหรับมอบให๎ผู๎มีเกียรติ ชาว
ตํางประเทศและคูํสมรสที่เดินทางเข๎ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไมํ
เกิน 300 บาท 
3. คําพวงมาลา หรือพานประดับพุํมดอกไม๎ ส าหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ ครั้งละ 
ไมเํกิน 1,000 บาท 
4. คําพวงมาลาส าหรับวางศพผู๎มีเกียรติ พวงละไมํเกิน 400 บาท 
5 หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272  ลงวันที่  11 สิงหาคม 
 2530  เรื่อง การเบิกจํายคําดอกไม๎เพ่ือมอบให๎บุคคลตําง ๆ คําพวงมาลา 
และพานประดับพํุมดอกไม๎ 
6  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช๎คําสินไหมทดแทน
กรณีเจ๎าหน๎าที่ของรัฐกระท าละเมิดตํอบุคคลภายนอก  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554 ฯลฯ(ส านักปลัด) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    (6) โครงการเวทีประชุมประชาคมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
บูรณาการร่วมกับแผนชุมชน 

จ านวน 20,000 บาท   

     -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือจัด
ประชุมประชาคมท๎องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ  คณะท างาน
ตํางๆ เกี่ยวกับจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู๎น า
ชุมชน สร๎างเครือขํายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการเพ่ือน าข๎อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่นและกิจกรรมโดย
จํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่ คําใช๎จํายในพิธีเปิด
และปิด  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร  คําถําย
เอกสาร   คําพิมพ์เอกสารและสิ่ ง พิมพ์  คําหนังสือ   คําใช๎จํ ายในการ
ติดตํอสื่ อสาร   คํ า เชํ า อุปกรณ์ตํ า งๆ  คํ ากระ เป๋ าหรื อสิ่ งที่ ใช๎ บรรจุ
เอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร คําป้ายโครงการ  คําใช๎จําย
อ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครอ งสํ วนท๎ อ งถิ่ น  พ .ศ .  2542 ฯลฯ  (ส านั กปลั ด  ( แผน พัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่ 2  หน๎า 122 ) 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่   
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(ส านกัปลัด) 
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    (7) โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 10,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการป้องกันสถาบันส าคัญของชาติ
เพ่ือเสริมสร๎างความสมานฉันท์ เชํน การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ  เพ่ือ
สร๎างความรู๎รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์รักษ์ไว๎ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง
ท าความเข๎าใจ เพ่ือสร๎างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยูํรํวมกันอยําง
สมานฉันท์ โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน  เพ่ือสร๎างความรู๎
รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําใช๎จําย
เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่อบรม  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถําย
เอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรม  คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสารคําเชําอุปกรณ์ตํางๆ ในการฝึกอบรม 
คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมคําของ 
สมนาคุณในการดูงาน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําสมนาคุณวิทยากร 
คําอาหาร  คํายานพาหนะ  คําป้ายโครงการคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
อบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและกรมสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาอง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่  4 
หน๎า  122 ) 
 

    



หน้า : 95 

    (8) )  โครงการปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขอย่าง
ยั่งยืนแก่ประชาชน 

จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรองดอง สมานฉันท์ สร๎าง
ความสุขอยํางยั่งยืนแกํประชาชนเชํน การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ  เพ่ือ
สร๎างความรู๎รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  การจัดฝึกอบรม ประชุม 
ชี้แจงท าความเข๎าใจ เพ่ือสร๎างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยูํรํวมกัน
อยํางสมานฉันท์ โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน  เพ่ือสร๎าง
ความรู๎รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย 
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่อบรม  คําใช๎จํายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  คําวัสดุเครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร 
คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรม  คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ ในการ
ฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
คําของสมนาคุณในการดูงาน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําสมนาคุณ
วิทยากร  คําอาหาร  คํายานพาหนะ  คําป้ายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น
ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและกรมสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาอง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ
ที ่7  หน๎า 123) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    (9) โครงการอบรมให้ความรู้ตามพะราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาวของราชการ พ.ศ. 2540 

จ านวน 10,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการอบรมให๎ความรู๎ตามพะราช
บัญญัติข๎อมูลขําวสาวของราชการ พ.ศ. 2540  เพ่ือให๎ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.และสามารถน าไปปฏิบัติได๎ถูกต๎องเพื่อ
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอองค์กรและประชาชนได๎  โดยจําย
เป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและ
ปิด  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถําย
เอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คําหนังสือ  คําใช๎จํายในการ
ติดตํอสื่อสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุ
เอกสาร  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําอาหาร  คําป้ายโครงการ 
คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ตามพะราชบัญญัติข๎อมูลขําวสาวของทางราชการ พ.ศ. 2540   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่   12 
 หน๎า  125 ) 

หน้าที่ : 96 

    (10)โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคคลากร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งมน 

จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการสํงเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การบริหารสํวน
ต าบลวังโพธิ์  เพ่ือให๎บุคลากรในองค์กรมีความรู๎ และตระหนักถึงการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเกิดข้ึน เพ่ือสามารถน าความรู๎ไป
ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอองค์กรและประชาชนได๎  โดยจํายเป็นคําใช๎จําย
เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด  คําวัสดุ 
 เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือ คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  คําเชําอุปกรณ์
ตํางๆ คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสาร  คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม  คําอาหาร  คําป้ายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการ
จัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557  
(ส านักงานปลัด)(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ
ที ่ 13 หน๎า 125) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาท้ังคําสิ่งของและคําแรงงาน  ให๎จํายจากคํา
ใช๎สอย  สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให๎ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
(2)  คําสิ่งของที่ซื้อมาใช๎ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจากคําวัสดุ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอยและคํา
สาธารณูปโภค (ส านักงานปลัด) 

หน้าที่ : 97 

   ค่าวัสดุ รวม 254,000 บาท   
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท   
     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตาม
งบประมาณ  (ส านักงานปลัด)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท   
     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
 (ส านักงานปลัด) 

    



หน้า : 98 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

    

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น รถยนต์สํวนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 6028 และหมายเลขทะเบียน กข 9597รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนานสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
 

 
 
 
 
 

  



 
 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20 
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอย และคํา
สาธารณูปโภค (ส านักงานปลัด) 

หน้าที่ : 99 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด)  

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด) 

    

   วัสดุอื่น จ านวน 12,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อน้ าดื่มบริการประชาชน ที่มาติดตํอราชการ
กับ  อบต. ทุํงมน 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

  



 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(ส านักงานปลัด)  

หน้าที่ : 101 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 322,000 บาท   

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 150,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่
อยูํในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบล  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก๎ไขปัญหาคําสาธารณูปโภค
ค๎างช าระ 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
(ส านักงานปลัด) 

    

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปาในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่
ที่อยูํในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบล  
- ตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก๎ไขปัญหา  
คําสาธารณูปโภคค๎างช าระ 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1529 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560(ส านักงานปลัด) 

    

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท   

     -  เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์พื้นฐาน คําโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และ
หมายความรวมถึงคําใช๎เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช๎บริการ เชํน คําเชําเครื่อง คําเชําหมายเลขโทรศัพท์ คําบ ารุง 
รักษาสาย ฯลฯ   เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ส านักงานปลัด) 
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   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําบริการไปรษณีย์  คําธนาณัติ  คําดวงตราไปรษณียากร   
คําเชําตู๎ไปรษณีย์  คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ –
 รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

    

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 150,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชํน  คําโทรภาพ (โทรสาร) 
คําเทเลกซ์  คําวิทยุติดตามตัว  คําวิทยุสื่อสาร  คําสื่อสารผํานดาวเทียม 
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ 
คําสื่อสารอ่ืนๆ  เชํน  คําเคเบิ้ลทีวี  คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียม  เป็นต๎น 
และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช๎บริการ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักงานปลัด) 

    

  งบลงทุน รวม 185,000 บาท   

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 185,000 บาท   
   ครุภัณฑ์ส านักงาน      
    (1)ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จ านวน 150,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําจัดท าชุดซุ๎มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 พร๎อมติดตั้ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
1. ซุ๎มเฉลิมพระเกียรติฯ ไฟเบอร์กลาส จ านวน 1 ชุด ประกอบด๎วย 
   1.1 ฐานซุ๎ม ขนาด 4.00 x 1.00 เมตร 
   1.2 กรอบรูป ขนาด 2.20 x 4.30 เมตร 
   1.3 พระบรมฉาลาลักษณ์ ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร 
   1.4 ตราสัฐลักษณ์ประจ าพระองค์รัชกาลที่ 10  ขนาด 0.50 x 1.50 เมตร 
   1.5 ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 1.50 x 0.20 เมตร 
   1.6 ตราครุฑ ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร 
   1.7 พานพํุมเงิน - ทอง ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร 
   1.8 ป้ายชื่อหนํวยงาน  ขนาด 1.50 x 0.20 เมตร 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ)ฯลฯ(ส านักปลัด) 
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   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 35,000 บาท   
     เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องเสียงรถ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ จ านวน  1  ชุด 

 ประกอบด๎วย 
1.เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ ขนาด 350 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง 
2.ล าโพงฮอร์น 50 วัตต ์จ านวน 3  ตัว 
3.ไมโครโฟนสาย  จ านวน  1  ตัว พร๎อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ) ฯลฯ 
(ส านักปลัด)(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ล าดับ 2 หน๎าที่ 133 )  

    

  งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      
    1)อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6,000 บาท   
       อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  ที่ท าการปกครองอ าเภอค าเขื่อนแก๎ว 

 ประกอบด๎วย   
    1)จัดงานวันปิยมหาราช 
    2)จัดงานวันจักรี 
    3)จัดงานวันฉัตรมงคล 
    4)จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าฯพระบรมราชินี 
    5)จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
    6)วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
    7)วันคล๎ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต วันชาติ และวันพํอแหํงชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ส านักปลัด)(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที่ 9  หน๎าที่ 124 ) 

    

    2)โครงการสนับสนุนการบรหิารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท   

     - เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอค าเข่ือนแก๎วตามโครงการสนับสนุนการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ฯลฯ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ส านักปลัด)(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ล าดับ 12 หน๎าที่  125 ) 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,743,000 บาท   

  งบบุคลากร รวม 1,822,000 บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,822,000 บาท   

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,283,400 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี 4 อัตรา จ านวน 12 
เดือน โดยจํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น ดังนี้ 
(1) ผู๎อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 ต าแหนํง 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 ต าแหนํง 
(3) นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ จ านวน 1 ต าแหนํง 
(4) เจ๎าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง 
การที่เก่ียวข๎อง 

    

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 
3,500  บาท  จ านวน 12 เดือน  (กค.) รายจํายเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ ข๎อบังคับ หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง 
(กค.)  

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 490,400 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ  3  อัตรา  จ านวน 
12  เดือน  เป็นเงิน  โดยจํายให๎กับพนักงานจ๎าง  ดังนี้ 
(1) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน 1 ต าแหนํง 
(2) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎   จ านวน  1 ต าแหนํง 
(3) ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ      จ านวน  1  ต าแหนํง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข๎อง (กค.)  

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 6,200 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ๎างตามภารกิจ  
1 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจํายให๎กับพนักงานจ๎าง  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ 
รายจํายเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ ข๎อบังคับ 
หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง (กค.) 

    

  งบด าเนินงาน รวม 724,500 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 426,200 บาท   

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 223,200 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกํพนักงานสํวน
ต าบล  และพนักงานจ๎าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
 ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง (กค.) 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับพนักงานสํวน
ต าบลและพนักงานจ๎าง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
 ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง (กค.)  

    

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 156,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานสํวนต าบลตามสิทธิที่จะได๎รับ   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข๎อง (กค.)  

    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 42,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได๎รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง (กค.) 

    

   ค่าใช้สอย รวม 242,300 บาท   

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ จ านวน 65,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในราชการของ อบต. ทุํงมน เชํน
คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในการสํงพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างไป
ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรตํางๆ เป็นต๎น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง (กค.) 

    

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคํารายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการตํางๆ ดังนี้  คําถํายเอกสาร   
คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ คําซักฟอก  คําก าจัดสิ่งปฏิกูล  คําระวาง
บรรทุก  คําเชําทรัพย์สิน (ยกเว๎น  คําเชําบ๎าน)  คําโฆษณาและเผยแพรํ 
(รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุ กระจายเสียง 
โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ) คําลงทะเบียน คําธรรมเนียมตํางๆ 
คําเบี้ยประกัน  คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  คําจ๎างเหมา
บริการ หรือคําจ๎างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้   
คําติดตั้งไฟฟ้า คําติดตั้งประปาฯ คําติดตั้งโทรศัพท์ คําติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตํางๆ ฯลฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง (กค.) 

    

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 2,300 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นรายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ที่เก่ียวข๎องกับการ
ปฏิบัติราชการ   ให๎บริการราชการของ อบต. ทุํงมน เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 
(กค.) 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชํน  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  คําบริการ
จอดรถ  ณ  ทําอากาศยาน  คําผํานทางดํวนพิเศษ  คําธรรมเนียมในการใช๎
สนามบิน  คําลงทะเบียนตํางๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ พนักงาน
สํวนต าบล  และพนักงานจ๎าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให๎เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน 
หรือไปติดตํอราชการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง (กค.) 

    

    โครงการขยะทองค าเพื่อสร้างจิตส านึกคนในชุมชน จ านวน 40,000 บาท   

     โครงการ ขยะทองค าเพ่ือสร๎างจิตส านึกคนในชุมชน เพ่ือสร๎างจิตส านึกคนใน
ชุมชน ให๎เกิดการทิ้งขยะให๎ถูกท่ี เพ่ือเป็นการลดขยะในชุมชน โดยการท า ให๎
เกิดมูลคํา และให๎คนในชุมชนมีความตระหนักถึงในการทิ้งขยะ โดยการท า
โครงการในพ้ืนที่ ต าบลทุํงมน อ าเภอค าเขื่อนแก๎ว จังหวัดยโสธร ในการท า
โครงการองค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมน รํวมกับ โรงเรียนในต าบลทุํงมน 
และคนในชุมชนในพ้ืนที่  รายจํายเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง  (กค.) 

    

    โครงการจัดท าแผนที่ภาษี จ านวน 30,000 บาท   
     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือให๎มีการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ภาษี อันจะกํอให๎เกิดการเพิ่มศักยภาพ
การจัดเก็บรายได๎ และมีแผนที่เก่ียวกับภาษีไว๎ใช๎ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลทุํงมน รายจํายเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ  ข๎อบังคับ  หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง  (กค.) ตามแผนพัฒนา
ท๎องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  หน๎า 126 ล าดับที่ 14 

    

    โครงการสร้างจิตส านึกในการช าระภาษีท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท   

     โครงการสร๎างจิตส านึกในการช าระภาษีท๎องถิ่น เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการ
ด าเนินการตามโครงการ อันจะกํอให๎เกิดส านึกรับผิดชอบของตํอผู๎มีหน๎าที่ 
และผู๎ที่เก่ียวข๎องกับการช าระภาษีท๎องถิ่น ในการช าระภาษี ทั้งยังเป็น
แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบล
ทุํงมน รายจํายเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ 
ข๎อบังคับ  หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง  (กค.) ตามแผนพัฒนาท๎องถิน่ 
(พ.ศ. 2561-2565)  หน๎า 126 ล าดับที่ 15 

    

    โครงการให้บริการในการช าระภาษีนอกสถานที่ จ านวน 10,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการ  โครงการให๎บริการในการช าระภาษีนอก
สถานที่  เพ่ือให๎บริการนอกสถานที่ตํอผู๎มีหน๎าที่  และผู๎ที่เก่ียวข๎องกับการ
ช าระภาษีท๎องถิ่น อันจะกํอให๎เกิดการเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บรายได๎ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมน รายจํายเป็นไปตามพระราชบัญญัติ   
พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง 
 (กค.) ตามแผนพัฒนาท๎อถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน๎า 126 ล าดับที่ 16  
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ กรณีเป็นการจ๎างเหมาท้ังคําสิ่งของและคําแรงงาน และคําใช๎จําย
อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง   รายจํายเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบ  ข๎อบังคับ  หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง  (กค.) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 53,000 บาท   

   วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําจัดหาวัสดุส านักงานเพื่อใช๎ในการด าเนินกิจการขององค์การ
บริหารสํวนต าบลทุํงมน อันจะเป็นประโยชน์ตํอทางราชการ  รายจํายเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  หนังสือสั่งการ 
ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง  (กค.)   

    

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือใช๎ในการด าเนินกิจการขององค์การ
บริหารสํวนต าบลทุํงมน อันจะเป็นประโยชน์ตํอทางราชการ  รายจํายเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  หนังสือสั่งการ 
ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง  (กค.)   

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์  เพ่ือใช๎ในการด าเนินกิจการขององค์การ
บริหารสํวนต าบลทุํงมน อันจะเป็นประโยชน์ตํอทางราชการรายจําย 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบข๎อบังคับ 
หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง  (กค.)   

    

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท   

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําบริการไปรษณีย์และการรับบริการโทรสาร  สํงเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานของราชการขององค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมน 
อันจะเป็นประโยชน์ตํอทางราชการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ   
พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง 
(กค.)   

    

  งบลงทุน รวม 196,500 บาท   

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 96,500 บาท   

   ครุภัณฑ์ส านักงาน      

    1.ตู้เหล็ก 2 บานประตู จ านวน 2 ตู้ จ านวน 11,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคํา ตู๎เหล็ก 2 บานประตู จ านวน 2 ต๎ู  ตู๎ละ 5,500 บาท   
รวมเป็นเงิน 11,000 บาท  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ตู๎เหล็กแบบ 2 บาน 
1) มีมือจับบิด  
2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น   
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เพ่ือใช๎จัดเก็บ
เอกสารส าคัญในงานของกองคลัง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ   
พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  หนังสือสั่งการ ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง 
(กค.) 
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    ค่าจัดเก้าอี้ส านักงานแบบล้อหมุน จ านวน 3 ตัว จ านวน 4,500 บาท   

     คําจัดเก๎าอ้ีส านักงานแบบล๎อหมุน จ านวน 3 ตัว  ตัวละ 1,500 บาท  เพ่ือให๎
บุคคลากรในองค์การ  ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ในส านักงาน เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ ข๎อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ 
ที่เก่ียวข๎อง (กค.) 

    

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซี

ซีแบบเกียร์อัตโนมัติ 
จ านวน 48,500 บาท   

     เพ่ือเป็นคํา ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนสํง รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ ราคา 48,500 บาท โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป รถจักรยานยนต์ ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า  
(1) กรณีขนาดขั้นต่ ากวําซีซี ที่ก าหนดไมํเกิน 5 ซีซีหรือขนาดเกินกวําซีซีที่
ก าหนดไมํเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีที่ก าหนดไว๎  
(2) ราคาที่ก าหนดไมํรวมอุปกรณ์และคําจดทะเบียน 
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให๎มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม 2561 
ซึ่งก าหนดตามหนังสือที่ มท 0808.2 /ว 4118 กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ   
พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ ข๎อบังคับ หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง (กค.) 

    

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
    เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 30,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 *(จอขนาดไมํ
น๎อยกวํา 19 นิ้ว) ไว๎ใช๎ในการด าเนินการ  ให๎บริการ ในกิจการ ของ 
องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน ข๎อ 9  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ ข๎อบังคับ หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง(กค.) 

    

    เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท   
     เพ่ือเป็นคํา  เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เครื่อง ไว๎ใช๎ใน

การส ารองไฟฟ้าให๎ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือครุภัณฑ์อ่ืน ที่ไว๎ให๎บริการ ใน
กิจการขององค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับปัจจุบัน  ข๎อ 61  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ ข๎อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ 
ที่เก่ียวข๎อง (กค.) 

    

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท   
   อาคารต่าง ๆ      
    โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร  สิ่งของ ครุภัณฑ์

ต่างๆ ของกองคลัง 
จ านวน 100,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคํา โครงการกํอสร๎างอาคารเก็บเอกสาร สิ่งของ ครุภัณฑ์ตํางๆ ของ
กองคลัง ที่มีครุภัณฑ์ต๎องเก็บรักษา ในกิจการขององค์การบริหารสํวนต าบล
ทุํงมน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ ข๎อบังคับ 
หนังสือสั่งการ  ฯลฯ ที่เก่ียวข๎อง (กค.) ตามแผนพัฒนาท๎องถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) หน๎า 103 ล าดับที่ 65 

    



หน้าที่ : 109 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท   

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    (1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 30,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคํารายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการตํางๆ ดังนี้  คําถํายเอกสาร 
คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ  คําซักฟอก  คําก าจัดสิ่งปฏิกูล  คําระวาง
บรรทุก  คําเชําทรัพย์สิน (ยกเว๎น  คําเชําบ๎าน)  คําโฆษณาและเผยแพรํ 
(รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ) คําลงทะเบียน คําธรรมเนียม
ตํางๆ  คําเบี้ยประกัน  คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  คําจ๎าง
เหมาบริการ หรือคําจ๎างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภท
นี้  คําติดตั้งไฟฟ้า คําติดตั้งประปาฯ คําติดตั้งโทรศัพท์ คําติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตํางๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอย และ  
คําสาธารณูปโภค (ส านักงานปลดั) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ : 110 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 490,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 490,000 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท   

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท   

     (1) เพ่ือจํายเป็นคําป่วยการให๎แกํอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
หรือคําใชํจํายในลักษณะเดียวกันกับคําตอบแทนหรือคําป่วยการให๎กับผู๎
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมน อ่ืนๆ 
จ านวน  30,000  บาท  ที่ด าเนินการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ วําด๎วย
คําใช๎จํายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย
ให๎แกํอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2560 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684  ลงวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการชํวยเหลือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ.2550 (ส านักงานปลัด) 

    

   ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

     

    โครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ 

จ านวน 120,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุดสกัด
และจุดบริการประชาชนในชํวงเทศกาลปีใหมํสงกรานต์ต าบลทุํงมน เพ่ือ
ด าเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดสกัดและจุดบริการประชาชนในชํวงเทศกาล
ปีใหมํสงกรานต์   โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และ
การตกแตํงสถานที่  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์    คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  
คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ ในการด าเนินโครงการ  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
คําอาหาร  คําป้ายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 (ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565  ล าดับที่  1  หน๎า 115) 

หน้าที่ : 111 

    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลทุ่งมน จ านวน 30,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต าบลทุํงมน เพ่ือด าเนินการอบรมและด าเนินการซ๎อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําใช๎จําย
เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่อบรม  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถําย
เอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรม  คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ ในการ
ฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
คําของสมนาคุณในการดูงาน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําสมนาคุณ
วิทยากร  คําอาหาร  คํายานพาหนะ  คําป้ายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็น
ในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักงานปลัด)  
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่  4  หน๎า 116) 

    

    โครงการฝึกอบรมเครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัยต าบลทุ่งมน  จ านวน 10,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางน้ าให๎กับเยาวชนในองค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมน
โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่
อบรม  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คําวัสดุ  เครือ่งเขียน  และ
อุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  คําใช๎จํายในการ
ติดตํอสื่อสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ ในการฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎
บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  คําของสมนาคุณในการดู
งาน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คํา
ยานพาหนะ  คําป้ายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557(ส านักงานปลัด)  
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่  5  หน๎า 116) 

หน้าที่ : 112 

    โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

จ านวน 50,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และ
การตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คําวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม คําใช๎จํายใน 
การติดตํอสื่อสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ  ในการฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช๎บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  คําของสมนาคุณในการดูงาน 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหารคํายานพาหนะ 
คําป้ายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 
 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522 
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหนํวยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรอืน  พ.ศ. 2553   
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจํายคําตอบแทน
และคําวัสดุเครื่องแตํงกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557 (ส านักงานปลัด)  
(แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่  2  หน๎า 115) 

    

 

 

 

 



 

หน้าที่ : 113 

   ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท   
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท   
     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น รถน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์ 

หมายเลขทะเบียน บบ 4995  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก ประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอย และ คํา
สาธารณูปโภค  (ส านักงานปลัด) 

    

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท   
     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอย  และ  คํา
สาธารณูปโภค (ส านักงานปลัด)   

    

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 80,000 บาท   
     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกาย  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอย  และ  
คําสาธารณูปโภค (ส านักงานปลัด)  

หน้าที่ : 114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หน้าที่ : 115 

   
แผนงานการศึกษา   

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,225,000 บาท   

  งบบุคลากร รวม 2,749,000 บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,749,000 บาท   

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,800,000 บาท   

     เป็นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบล จ านวน 1 ต าแหนํงๆละ 1อัตรา 
ประกอบด๎วย ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ระดับต๎น  และต าแหนํง
ครูผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 5 อัตรา ที่มีค าสั่งในการบรรจุแตํงตั้ง ตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ  

    

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการกองการศึกษา ในอัตรา เดือน
ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือนของพนักงานสํวนต าบลที่มีสิทธิได๎รับ ตาม
อัตราระเบียบ กฎหมายก าหนด จ านวน 1อัตรา (กองการศึกษา) และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 
ฯลฯ(กองการศึกษา)  

    

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท   

     เป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ ต าแหนํง ครู ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จ านวน 12 เดือน จ านวน 2 อัตราของพนักงานสํวนต าบลที่มีสิทธิได๎รับ ตาม
อัตราระเบียบ กฎหมายก าหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 778,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎างตามภารกิจ ต าแหนํง ผู๎ชํวยคร ู
ผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 5 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจํายให๎กับพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือ 
สั่งการที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ(กองการศึกษา)  

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 45,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ ต าแหนํง 
ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจํายให๎กับพนักงาน
จ๎างตามภารกิจ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ(กองการศึกษา)  

    

  งบด าเนินงาน รวม 476,000 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท   

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 200,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)
ส าหรับพนักงานสํวนต าบลหรือข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พนักงานจ๎างตามสิทธิ
ของพนักงานสํวนต าบลพนักงานจ๎างตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดให๎
สามารถเบิกจํายได๎ ฯลฯ (กองการศึกษา)  
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ให๎แกํพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างหรือผู๎ที่ได๎รับ
มอบหมาย ปฎิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 
ฯลฯ(กองการศึกษา)  

     

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํ พนักงานสํวนต าบลที่ไมํมีบ๎านพัก
ของตนเอง และได๎เชําบ๎านพักเพ่ืออยูํอาศัย ตามสิทธิที่พึงมีและ
ตามระเบียบ กฎหมายก าหนดให๎สามารถเบิกคําใช๎จํายประเภท 
นี้ได๎ ฯลฯ (กองการศึกษา)  

     

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ส าหรับ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น หรือผู๎มีสิทธิ์เบิกเงินชํวยเหลือการศึกษา
บุตร ฯลฯ(กองการศึกษา)  

     

   ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท   

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติราชการอื่นๆ จ านวน 78,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการบุคคล ชํวยปฏิบัติราชการในกอง
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และเพ่ือจํายจ๎างเหมาบริการ
ตํางๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)  

     

    ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 40,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในราชการ
ของ องค์การบริหารสํวนต าบล เชํนคําธรรมเนียมและ
คําลงทะเบียนในการสํงพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างไป
ฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ (กองการศึกษา)  

     

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

     

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ คํา
เชําที่พัก คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวน
พิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน คําลงทะเบียนตํางๆที่
จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล พนักงานสํวนต าบล และพนักงาน
จ๎าง หรือบุคคล และบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติเดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตํอ
ราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ(กองการศึกษา) 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท   

     เพ่ือจํายคําบ ารุงรักษาซํอมแซมเพ่ือจํายเป็นคําซํอมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ กรณีเป็น
คําจ๎างเหมาทั้งคําสิ่งของและคําแรงงาน ให๎จํายจากคําใช๎สอย 
สํวนกรณีท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการซํอมแซม
บ ารุงรักษาซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎ปฏิบัติดังนี้  
1.คําจ๎างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให๎จํายจากคําใช๎สอย 
2.คําสิ่งของที่ซื้อมาในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให๎จํายจากคําวัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ (กองการศึกษา)  

     

   ค่าวัสดุ รวม 73,000 บาท   

   วัสดุส านักงาน จ านวน 35,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน
ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจํายดังตํอไปนี้   
1. รายจํายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตํอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจํายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซํอมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ    
3.  รายจํายที่ต๎องช าระพร๎อมกับคําวัสดุ  เชํน คําขนสํง  คําภาษ ี 
คําประกันภัย  คําติดตั้ง  เป็นต๎น โดยจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน เชํน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต๎น ที่ใช๎ใน
กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูํในความรับผิดชอบ 
ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแตํตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช๎
งานแล๎วเกิดความช ารุดเสียหาย ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
ดังเดิมหรือซํอมแซมแล๎วไมํค๎ุมคํา   ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได๎แกํ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช๎แล๎วยํอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมํคงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว  ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ (กองการศึกษา)  

     

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้า ไฟฟ้าประดับ ปลั๊กไฟ และวัสดุตํางๆที่
เกี่ยวกับไฟฟ้า รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช๎งานไมํยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ(กองการศึกษา)  
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุ
การใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ(กองการศึกษา)  

     

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํนดิสก ์โปรแกรม 
เมนบอร์ด เมาส์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข๎อง ที่ใช๎ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยูํใน
ความรับผิดชอบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ(กองการศึกษา)  
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,625,940 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 1,733,440 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 826,620 บาท   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

     

    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 60,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แหํงชาติ ประจ าปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ต าบลทุํงมน  โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย เกี่ยวกับคํารับรองผู๎ที่รับเชิญมารํวมงาน
และผู๎มารํวมงาน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายในการ
ตกแตํงจัดสถานที่ คําป้าย คําใช๎จํายในการประกวดหรือแขํงขัน 
คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ คําการแสดงและคําใช๎จํายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คําวัสดุ 
เครื่องเขียน คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําใช๎จํายในการ
ติดตํอสื่อสาร คําเชําหรือคําบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัด
งาน คําประกาศนียบัตร และคําใช๎จํายอื่นๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดงาน ให๎เบิกจํายได๎เทําท่ีจ าเป็นและประหยัด 
เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ 
ที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ 
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 1 
 หน๎า 105) 

     

    โครงการเปิดวิสัยทัศน์และการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 
ทางการศึกษา 

จ านวน 40,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานตามโครงการเปิดวิสัยทัศน์และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จําย
เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม คําใช๎จํายในพิธี
เปิดและปิดการอบรม คําวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คํา
ประกาศนียบัตร คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คํา
หนังสือส าหรับผู๎รับการฝึกอบรม คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุ
เอกสารส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม คําของสมนาคุณในการดู
งาน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสัมมนาคุณวิทยากร 
คําอาหาร คําเชําที่พัก คํายานพาหนะ และคําใช๎จํายอื่นท่ีจ าเป็น
ในการฝึกอบรม เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
2561-2565 ล าดับที่ 12 หน๎า 107) 
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    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 159,800 บาท   

     เพ่ือเป็นคําสนับสนุนใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา คําจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านมะพริก    ตั้งไว๎   45,900  บาท 
 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านโซง    ตั้งไว๎   56,100  บาท 
 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านทุํงมน  ตั้งไว๎   39,100   บาท 
 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านโพนสิม  ตั้งไว๎   18,700   บาท  
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท๎องถิ่น2561-2565 ล าดับ
ที ่2 หน๎า 105)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

     

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ส าหรับ 
เด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี) 

จ านวน 106,220 บาท   

     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก             30,510  บาท 
   คําหนังสือเรียน                5,400     บาท                
   คําอุปกรณ์การเรียน          5,400     บาท 
   คําเครื่องแบบนักเรียน       8,100      บาท 
   คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  11,610      บาท 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง              37,290  บาท 
   คําหนังสือเรียน                  6,600    บาท 
   คําอุปกรณ์การเรียน            6,600    บาท 
   คําเครื่องแบบนักเรียน         9,900     บาท 
   คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน     14,190    บาท 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน            25,990  บาท 
   คําหนังสือเรียน                 4,600     บาท 
   คําอุปกรณ์การเรียน            4,600    บาท 
   คําเครื่องแบบนักเรียน          6,900    บาท 
   คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน       9,890    บาท 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม          12,430  บาท 
   คําหนังสือเรียน                   2,200    บาท 
   คําอุปกรณ์การเรียน              2,200    บาท 
   คําเครื่องแบบนักเรียน           3,300     บาท 
   คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน        4,730     บาท 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว2786  
ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น2561-2565 ล าดับ
ที ่9 หน๎า 106) 
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    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 460,600 บาท   

     เพ่ือเป็นคําสนับสนุนใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา คําอาหาร
กลางวัน 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านมะพริก     ตั้งไว๎   32,300      บาท 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านโซง      ตั้งไว๎  161,700      บาท 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านทุํงมน   ตั้งไว๎  112,700      บาท 
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านโพนสิม  ตั้งไว๎   53,900      บาท 
(กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับ
ที ่5 หน๎า 106)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

     

   ค่าวัสดุ รวม 906,820 บาท   

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 906,820 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตต าบลทุํงมน ดังนี้ 
 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านมะพริก     ตั้งไว๎   54,900   บาท 
 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านโซง      ตั้งไว๎   67,100    บาท 
 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านทุํงมน   ตั้งไว๎   46,760    บาท 
 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ๎านโพนสิม  ตั้งไว๎   22,370    บาท 
 5.โรงเรียนบ๎านทุํงมน                   ตั้งไว๎  235,850    บาท 
 6.โรงเรียนบ๎านมะพริกดูํโพนสิม       ตั้งไว๎  317,180    บาท 
 7.โรงเรียนโซงเหลําโป่วิทยา            ตั้งไว๎  162,660   บาท 
จํายเป็นคําอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลทุํงมน 
ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ต าบลทุํงมน ประจ าปีการศึกษา 
2563(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 
3 หน๎า 105)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 
0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด๎านการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
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  งบลงทุน รวม 484,500 บาท   
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 84,500 บาท   
   ครุภัณฑ์ส านักงาน      
    ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส าหรับรับประทานอาหาร จ านวน 5 ชุด จ านวน 27,500 บาท   
     เพ่ือจํายเป็นคําซื้อโต๏ะพร๎อมเก๎าอ้ีส าหรับรับประทานอาหาร 

ประกอบด๎วย โต๏ะ 1 ตัว เก๎าอ้ี 2 ตัว จ านวน 5 ชุด โต๏ะอาหาร 
ขนาด 60x120x55 CM โครงสร๎างเหล็กกลํองขนาด 1 นิ้ว 
หนา 1.00 mm.ท๎อปบนติดไม๎ เคลือบผิวเมลามีน ติดขอบด๎วย
ระบบ high pressure สีด า (สีเลือกได๎)เก๎าอ้ีอาหารขนาด
30x120x35 cm โครงสร๎างเหล็กกลํองขนาด 1 นิ้ว ที่นั่งและ
พนักพิงติดไม๎เคลือบผิวเมลามีน ติดขอบด๎วยระบบ 
high pressure สีด า (สีเลือกได๎) 
(กองการศึกษา) (แผนพัฒนาทอ๎งถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 6
หน๎า 133) 

     

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      

    ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV 
จ านวน 3 เครื่อง 

จ านวน 57,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ SMART TV จ านวน 3 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้ 
 -ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 
 1920x1080 พิกเซล 
 -ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า  55 นิ้ว 
 -แสดงภาพด๎วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
 -สามารถเชื่อมตํออินเตอรเน็ตได๎ ( SMART TV) 
 -เชื่อมตํอ HDMI ไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง เพ่ือการเชื่อมตํอสัญญาณ
ภาพและเสียง 
 -ชํองตํอ USB ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์ 
 -มีตัวรับสัญญาณดิจดตอล (Digital)ในตัว 
(กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 5 
หน๎า 133) 

     

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท   

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      

    1.โครงการจัดท าป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 80,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๓ แหํง ศพด.วันบ๎านทุํงมน ศพด.วัดบ๎านโพนสิม ศพด.บ๎าน
มะพริก รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสํวนต าบล 
ทุํงมนก าหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 
(กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับ
ที ่3 หน๎า 81) 
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    2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 200,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการปรับปรุงซํอมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ังภายในและภายนอกอาคาร ทั้ง 4 แหํง รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมนก าหนด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ 
(กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น2561-2565 ล าดับ
ที ่5 หน๎า 82) 

     

    3.โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 120,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการกํอสร๎างโครงการกํอสร๎างสนามเด็ก
เลํนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมน 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมน
ก าหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 
(กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับ
ที ่2 หน๎า 81) 

     

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,408,000 บาท   

   เงินอุดหนุน รวม 1,408,000 บาท   

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

    อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 3 โรงเรียน จ านวน 1,408,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวันให๎กับโรงเรียน ดังนี้ 
 1.โรงเรียนบ๎านทุํงมน                 ตั้งไว๎      464,000  บาท 
 2.โรงเรียนโซงเหลําโป่วิทยา         ตั้งไว๎       320,000 บาท 
 3.โรงเรียนบ๎านมะพริกดูํโพนสิม    ตั้งไว๎       624,000  บาท 
   เพ่ืออุดหนุนคําอาหารกลางวันโรงเรียน  ในเขตพ้ืนที่ต าบลทุํง
มนตั้งแตํระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  
(กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 4 
หน๎า 105)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจํายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด๎านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
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แผนงานสาธารณสุข   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,481,240 บาท   

  งบบุคลากร รวม 493,620 บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 493,620 บาท   

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 253,620 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี 1  อัตรา 
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน 253,620 บาท โดยจํายให๎กับ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน  1  ต าแหนํง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

     

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  2  อัตรา จ านวน  12 
เดือน  เป็นเงิน  216,000  บาท  โดยจําย ให๎กับพนักงานจ๎าง 
ดังนี้ 
(1) พนักงานจ๎างทั่วไป(พนักงานประจ ารถขยะ)จ านวน 2 อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ๎างส าหรับ
องค์การบริหารสํวนต าบล(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

     

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ๎าง 
2 อัตรา  จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน 24,000  บาท โดยจําย
ให๎กับพนักงานจ๎าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ๎างทั่วไป (พนักงานประจ ารถขยะ)จ านวน 2อัตรา   
     - เงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราว  จ านวน 1,000 บาท 
12  เดือน  เป็นเงิน  24,000  บาท   
     - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดยโสธร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงาน
จ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว(แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2)ลงวันที่  14  สิงหาคม 2558 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม) 

     

 



หน้าที่ :125 

  งบด าเนินงาน รวม 978,120 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 58,120 บาท   

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 56,120 บาท   

     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงาน
สํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ฯลฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

     

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให๎กับพนักงานสํวนต าบลที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

     

   ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 600,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคํารายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการตํางๆ ดังนี้   
คําถํายเอกสาร  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ  คําซักฟอก   
คําก าจัดสิ่งปฏิกูล  คําระวางบรรทุก  คําเชําทรัพย์สิน 
 (ยกเว๎น  คําเชําบ๎าน)  คําโฆษณาและเผยแพรํ (รายจํายเกี่ยวกับ
การจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุ  กระจายเสียง 
โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ) คําลงทะเบียน 
คําธรรมเนียมตํางๆ  คําเบี้ยประกัน  คําใช๎จํายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา  คําจ๎างเหมาบริการ  (OTOS)  หรือคําจ๎างเหมา
บริการอ่ืนๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  คําติดตั้งไฟฟ้า คํา
ติดตั้งประปาฯ คําติดตั้งโทรศัพท์ คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตํางๆ ฯลฯ   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
 ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
 พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ฯลฯ  (ส านักงานปลัด) 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

     

    1)โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ภายในต าบล 
ทุ่งมน 

จ านวน 30,000 บาท   

     -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการควบคุม
และป้องกันโรคติดตํอ เชํน โรคไข๎หวัดใหญํ ฯลฯโดยจํายเป็น
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม 
คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คําวัสดุ  เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ  ในการ
ฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรม  คําของสมนาคุณในการดูงาน  คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คํายานพาหนะ   
คําป้ายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับ
การจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
 ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่  13  หน๎า 108) 

     

    2)โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกก าจัดลูกน้ ายุงลาย จ านวน 50,000 บาท   

     -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการควบคุม
และป้องกันโรคไข๎เลือดออกก าจัดลูกน้ ายุงลาย โดยจํายเป็น 
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการ  ประกอบด๎วย  คําวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน
การจัดโครงการ  เชํน คําน้ ายาพํนยุง คําน้ ามันในการพํนยุง 
คําป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  คําน้ าดื่ม  
น้ าใช๎ในการด าเนินโครงการ  คําจ๎างเหมาบริการ  และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัดโครงการ  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการ
จัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่  14  หน๎า 108) 
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    3)โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและท าหมัน
หมาแมว 

จ านวน 30,000 บาท   

     -เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานตามโครงการสํงเสริม
และรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎าและท าหมันหมาแมว  โดยจําย
เป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎า  คําป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  คําใช๎จํายอ่ืนที่
จ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0120 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
4) หนงัสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745  ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1042  ลงวันที่ 10 เมษายน  2561 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่  15  หน๎า 108) 

     

   ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รถบรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบียน  81-3290   รถยนต์หมายเลข นข 1695  
(รถก๎ูชีพ) รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํ
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีใน
ลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

หน้าที่ : 128 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 60,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจําย
เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกรมสํงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 
ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนิน 
งานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎าขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิน่ 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ๎า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ 
เจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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  งบลงทุน รวม 9,500 บาท   

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 9,500 บาท   

   ครุภัณฑ์ส านักงาน      

    1)เก้าอ้ีท างาน แบบพนักพิงสูง หุ้มหนัง PU สีด า จ านวน 2,500 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีท างาน แบบพนักพิงสูง หุ๎มหนัง PU 
สีด า  จ านวน 1 ตัวๆ 2,500 บาท เป็นเงิน  2,500  บาท 
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) เก๎าอ้ีบุนวม                      2) มีพนักพิงสูง  
3) ล๎อเลื่อนปรับระดับได๎          4) หุ๎มหนัง PU สีด า 
5) ขาโครเมี่ยมกันสนิม            6) มีที่พักแขนทั้งสองข๎าง 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  ส านักงาน
ประมาณ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

     

    2) โต๊ะท างานเหล็ก   จ านวน 1  ตัว จ านวน 7,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก  จ านวน  1  ตัวๆละ 
7,000 บาท ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา  70  ซม. ความยาวไมํน๎อย
กวํา 150 ซม.ขนาดความสูงไมํน๎อยกวํา 70 ซม.  จัดหาโดยสืบ
ราคาจากท๎องตลาด  เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงานประมาณ) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 230,000 บาท   

  งบเงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท   

   เงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท   

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

    (1) อุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จ านวน 5,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเข่ือนแก๎วโครงการสนับสนุน
การรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแดํสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัวฯ อ าเภอค าเขื่อนแก๎ว ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 ล าดับที่ 18 หน๎าที่ 109) 

     

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์      

    (1) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 
บ้านโซง 

จ านวน 20,000 บาท   

        - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที่ 1 บ๎านโซง ให๎กับกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
 พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 19 หน๎าที่ 109) 
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    (2) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 
บ้านเหล่าโป่ 

จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที่ 2 บ๎านเหลําโป่ ให๎กับกรรมการหมูํบ๎าน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 ล าดับที่ 19 หน๎าที่ 109) 

     

    (3) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 
บ้านทุ่งมน 

จ านวน 20,000 บาท   

       - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที่ 3 ให๎กับกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 19 หน๎าที่ 109) 
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    4) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 
บ้านโพนสิม 

จ านวน 20,000 บาท  

       - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที่ 4 บ๎านโพนสิม ให๎กับกรรมการหมูํบ๎าน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 19 หน๎าที่ 109) 

    

    (5) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 
บ้านมะพริก 

จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที่ 5 บ๎านมะพริก ให๎กับกรรมการหมูํบ๎าน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 19 หน๎าที่ 109) 
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    (6) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 
บ้านดู่ 

จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที่ 6 บ๎านดูํ ให๎กับกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 19 หน๎าที่ 109) 

     

    (7) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 
บ้านทุ่งมน 

จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที่ 7 ให๎กับกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 19 หน๎าที่ 109) 
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    (8) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 
บ้านโซง 

จ านวน 20,000 บาท   

       - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที่ 8 บ๎านโซง ให๎กับกรรมการหมูํบ๎าน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 19 หน๎าที่ 109) 

     

    (9) อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 
บ้านมะพริก 

จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข หมูํที่ 9 บ๎านมะพริก ให๎กับกรรมการหมูํบ๎าน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 19 หน๎าที่ 109) 
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    10)อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน ต าบลทุ่งมน จ านวน 45,000 บาท   

     -เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโครงการด๎านงานสาธารสุข ทั้ง 9 หมูํบ๎าน
โดยอุดหนุนให๎หมูํบ๎านละ 5,000  บาท เพื่อด าเนินการพัฒนา
งานทางด๎านสาธารณสุขของแตํละชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุขเพ่ิมเติม   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 19 หน๎าที่ 109) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 190,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      
    1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 10,000 บาท   
      - เพ่ือจํายเป็นคํารายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการตํางๆ ดังนี้   

คําถํายเอกสาร  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ  คําธรรมเนียม
ตํางๆ  คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  คําจ๎างเหมา
บริการ หรือคําจ๎างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข๎าลักษณะรายจําย
ประเภทนี้  คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
 ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย 
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีใน
ลักษณะคาํใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง 
(ส านักปลัด) 

     

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

     

    (1) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ภายในต าบลทุ่งมน 

จ านวน 30,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริมอาชีพ
ผู๎สูงอายุ/ผู๎ด๎อยโอกาส/ผู๎พิการ/ผู๎ป่วยเอดส์ภายในต าบลทุํงมน 
โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการ
ตกแตํงสถานที่อบรม  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถําย
เอกสาร  คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรม  คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  คําเชําอุปกรณ์
ตํางๆ ในการฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  คําของสมนาคุณในการดูงาน 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร 
คํายานพาหนะ  คําป้ายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
อบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับ
ที ่25 หน๎าที่ 111) 
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    (2)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลทุ่งมนภายในต าบล
ทุ่งมน 

จ านวน 50,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุต าบลทุํงมนภายในต าบลทุํงมน   โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่
อบรม  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คําวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร   
คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรม  คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ ใน
การฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎า
รับการฝึกอบรม  คําของสมนาคุณในการดูงาน  คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม  คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คํายานพาหนะ 
คําป้ายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557(ส านักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 23 หน๎าที่ 111) 

     

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท   

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง ส าหรับกํอสร๎าง  ซํอมแซม หรือ
ปรับปรุงที่อยูํอาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎กับผู๎ด๎อยโอกาส   
ผู๎ยากไรํ  ผู๎พิการหรือผู๎ยากจน  ตามโครงการบ๎านท๎องถิ่น 
ประชารัฐรํวมใจ เทิดไท๎องค์ราชัน ราชิน ี หรือตามนโยบาย 
ของรัฐบาล  โดยวัสดุกํอสร๎างนั้นเป็นรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
 ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วําด๎วยสงเคราะห์
ครอบครัวผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ไร๎ที่พ่ึง พ.ศ. 2552   
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0891.4/
ว 2483 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การด าเนินงาน 
โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐรํวมใจ เทิดไท๎องค์ราชัน ราชินี 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 2491 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน  2559 การด าเนินงาน 
โครงการบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐรํวมใจ เทิดไท๎องค์ราชัน ราชินี 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(ส านักปลัด) 
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แผนงานเคหะและชุมชน   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,463,350 บาท   

  งบบุคลากร รวม 1,151,500 บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,151,500 บาท   

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 657,900 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี  2  อัตรา 
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน 657,900 บาท  โดยจํายให๎กับ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู๎อ านวยการกองชําง      จ านวน  1  ต าแหนํง 
(2) นายชํางโยธา                จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ(กองช่าง)  

     

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงพนักงาน  ดังนี้   
 (1) ผู๎อ านวยการกองชําง  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท 
 จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ (กองช่าง)  

     

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 421,600 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนพนักงานจ๎าง  3  อัตรา  จ านวน 
12 เดือน  โดยจํายให๎กับพนักงานจ๎าง  ดังนี้ 
  (1) พนักงานจ๎างตามภารกิจ(ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟ้า) 
จ านวน 1 ต าแหนํง 
  (2) พนักงานจ๎างตามภารกิจ(ผู๎ชํวยนายชํางโยธา) 
จ านวน  1 ต าแหนํง 
  (3) พนักงานจ๎างทั่วไป (พนักงานผลิตน้ าประปา) 
จ านวน  1  ต าแหนํง   
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและประกาศ ฯลฯ ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ 
บ านาญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
     2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดยโสธร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ๎างส าหรับ 
องค์การบริหารสํวนต าบล(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 ตุลาคม  2558 
(กองช่าง) 

     

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 30,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ๎าง 
3  อัตรา  จ านวน  12  เดือน โดยจํายให๎กับพนักงานจ๎าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ๎างตามภารกิจ (ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟ้าและผู๎ชํวยนาย
ชํางโยธา)  จ านวน  2  ต าแหนํง      
(2) พนักงานจ๎างทั่วไป  (พนักงานผู๎ผลิตน้ าประปา) 
 1  ต าแหนํง   

  
 
 
 
 
 

  



 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดยโสธร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนต าบล ลูกจ๎าง และพนักงาน
จ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว(แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2)ลงวันท่ี  14  สิงหาคม 2558 
(กองช่าง)   
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  งบด าเนินงาน รวม 536,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 231,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 180,000 บาท   

     (1)ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) จ านวน  80,000  บาท   
- ส าหรับพนักงานสํวนต าบล หรือข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
พนักงานจ๎าง ตามสิทธิของพนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ท่ี 0808.2/ว 859  
ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข๎อง ฯลฯ(กองช่าง) (แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับท่ี 10 หน๎า 144 ) 
(2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง จ านวน 
 100,000 บาท 
- เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตํางๆ 
บุคคลหรือคณะกรรมการ เชนํ บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ
จ๎าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ๎างที่ปรึกษา บุคคล
หรือคณะกรรมการด าเนินการจ๎างออกแบบหรือควบคุมงาน
กํอสร๎าง บุคคลหรือคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาความ
เสียหาย หรือบุคคลหรือคณะกรรมการอ่ืนใดตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ,ตามระเบียบ,หนังสือสั่งการและ
ประกาศองค์การบริหารสํวนต าบลทุํงมน ฯลฯ 
1) พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559(กองช่าง) (แผนพฒันาท๎องถิ่น 5 ป ีพ.ศ. 2561 – 2565  
ล าดับที ่12 หน๎า 144 ) 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 
(กองช่าง) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565   ล าดับ
ที ่12 หน๎า 144 ) 

     

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํ พนักงานสํวนต าบลที่ไมํมีบ๎านพัก
เป็นของตนเอง และได๎เชําบ๎านพักเพ่ืออยูํอาศัย ตามสิทธิ์ที่พึงมี   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ 
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น(กองชําง)  

     

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรส าหรับ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น หรือผู๎มีสิทธิเบิกเงินชํวยเหลือการศึกษา
บุตร  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบที่เก่ียวข๎องฯลฯ  
(กองช่าง) 

     

   ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท   

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    (1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 40,000 บาท   

     เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในราชการ ของ อบต. 
 เชํน คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนในการสํงพนักงานสํวน
ต าบล พนักงานจ๎างไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ(กองช่าง) 

     

    (2) ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานราชการอื่นๆ จ านวน 100,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําจํางเหมาบริการบุคคล ชํวยปฏิบัติงานราชการ
ในกองชําง จ านวน 1 อัตรา และเพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ
ตํางๆ เชํน จ๎างเหมาตัดหญ๎า,จ๎างเหมารื้อดินภายในทํอและราง
ระบายน้ า ฯลฯ และเพ่ือจํายเป็นคําล๎างและอัดขยายรูป ส าหรับ
งานกองชํางและกิจกรรมตํางๆ ของกองชํางในการปฏิบัติงาน
ราชการ ฯลฯ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ,หนังสือกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีใน
ลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค(กองช่าง)(แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับที่ 15 หน๎า  145 ) 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

     

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 25,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จําย ส าหรับเป็น คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําเชํา
ที่พัก และคําใช๎จํายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงาน และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 
(กองช่าง) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ
ที ่ 17  หน๎า  145)  

     

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท   

     (1) คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สินและระบบหอกระจาย
ขําว  จ านวน  15,000 บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาซํอมแซม วัสด ุครุภัณฑ์ตํางๆ ที่อยูํ
ในความดูแลของ อบต. เชํน ต๎ู โต๏ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
อัดส าเนา วัสดุตํางๆ ฯลฯ รวมทั้งการซํอมแซมระบบหอกระจาย
ขําวประจ าหมูํบ๎าน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ 
 (กองช่าง) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565 
ล าดับที่ 18  หน๎า  145) 

     

   ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท   

   วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  เชํน  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์  ฯลฯ เป็นต๎น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ  
(กองช่าง) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ
ที ่ 19  หน๎า  146)  
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 80,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง  เชํนปูนซีเมนต์ ยางมะตอย
ผสมเสร็จ ยางมะตอยน้ า เครื่องมือชํางฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข๎อง  ฯลฯ 
(กองช่าง) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ
ที ่19  หน๎า 146) 

     

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พํูกัน  และสี  แผํนซีดีรูปสีหรือขาวด าที่ได๎จากการ
ล๎าง อัด ขยาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 
( กองช่าง ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565 
ล าดับที่ 19 หน๎า 146 ) 

     

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  เชํน แผํนดิสก ์โปรแกรม 
เมนบอร์ด เมาส์ ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ
อ่ืน ๆที่เก่ียวข๎อง เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ 
(กองช่าง) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ
ที ่ 21  หน๎า  146) 

     

  งบลงทุน รวม 2,775,850 บาท   

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,000 บาท   

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      

    (1) อุปกรณ์ตัดต่อวงจร จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ตัดตํอวงจรไฟฟ้า (แมกเนติกคอนแทรกเตอร์) 
จ านวน 4 ชุด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
-ใช๎กับไฟฟ้า 220 โวลล ์
-รองรับกระแสสูงสุดได๎ 100 แอมป์ 
-ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอุปกรณ์ได๎ 200 แอมป์ 
(กองช่าง) 
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   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                             รวม 2,755,850 บาท  

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     
    1) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 467,850  บาท 
        เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการซํอมแซมบ ารุงรักษา 

หรือซํอมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง หรือสิ่งสาธารณูปโภค หรือโครงการสร๎าง
พ้ืนฐาน(กองช่าง) เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  
ที่เก่ียวข๎อง 

         
 
 
 
 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโซง  
หมู่ที่ 1 

จ านวน 412,000 บาท   

        อบต.ทม.008  ( จากสามแยกไรํนายอดุลย์ ถึง สาม
แยกไรํนายวิราช   พิจารณ์ )ปริมาณงาน  
 1.  ขนาดผิวจราจรกว๎าง  5.00  เมตร  ยาว  70  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือขนาดพ้ืนที่ผิวจราจร
รวมไมํน๎อยกวํา  350ตารางเมตร     
 2.  พร๎อมดาดคอนกรีตกันน้ าเซาะถนน 2 ข๎าง
ทาง  ลาดเอียงยาว 0.60 เมตร ระยะทางยาว 
ข๎างละ 70 เมตร  หนา 0.10เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารสํวนทุํงมนก าหนด 
(กองช่าง)  

        

    โครงการถนนคอนกรีตเหล็ก  บ้านเหล่าโป่  หมู่ที่  2 จ านวน 200,000 บาท   
         อบต.ทม.005 ( จากสามแยกไรํนางนาลี   พิจารณ์ 

ถึง สามแยกทุํงมน - โพนทัน )  
ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 90  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
รวมไมํน๎อยกวํา 360 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลํทาง
ข๎างละ 0.00-0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารสํวนทุํงมนก าหนด (กองช่าง)  

        

    โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเหล็ก  บ้านทุ่งมน   
หมู่ที่  3 

จ านวน 280,000 บาท   

        สาย ถนนทุํงมน 2  จากแยกบ๎านนายประวิทย์   
แสวงแก๎ว ถึง แยกไปวัดทุํงสบาย  (จาก กม. 0+262 
- 0+359.50)ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว๎าง  5  
เมตร  ยาว  97.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไมํน๎อยกวํา 487.50 ตาราง
เมตร  ลงลูกรังไหลํทางข๎างละ  0.00 - 0.50  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสํวน
ต าบลก าหนด(กองช่าง)  
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    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านโพนสิม หมู่ที่ 4 
จ านวน 387,000 บาท 

        ถนนโพนสิม 2(บ๎านนางประมง  ค ากอง ถึง  
ล าเหมืองสาธารณะ) ปริมาณงาน 1. กว๎างภายใน 
 0.30 เมตร ระยะทาง 260 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
พร๎อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก(กองช่าง)  

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านมะ
พริก  หมู่ที่  5 

จ านวน 39,000 บาท   

        ซอยโรงสีกลุํมอาชีพ  ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร
กว๎าง  1.80  เมตร ยาว  40  เมตร  หนา  0.15 
เมตร  หรือขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไมํน๎อย
กวํา  72  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสํวน
ต าบลทุํงมนก าหนด(กองช่าง)  

        

    โครงการก่อสร้างท่ีกรองน้ าประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 จ านวน 326,000 บาท   
        สถานที่กํอสร๎าง บ๎านมะพริก  หมูํที ่ 5  ต าบลทุํงมน 

อ าเภอค าเขื่อนแก๎ว จังหวัดยโสธร แบบเลขที่ 
1211010 , 911007 , พร๎อมด๎วยรายการเฉพาะ 
แหํงฯ ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมูํบ๎าน แบบ
บาดาลขนาดใหญํ และตามแบบ อบต.ทุํงมนก าหนด 
(กองช่าง)  

        

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดู่ หมู่ที่ 6 

จ านวน 183,000 บาท   

        ถนนดูํ 2 (จากบ๎านนายนิพนธ์  ค าตา ถึง บ๎านนาง
ลัด  พ่ึงโพธิ์) ปริมาณงาน   
1.  รางระบายน้ ากว๎างภายใน 0.30  เมตร ระยะ 
ทางยาวรวม 67 เมตร  ลึก 0.40 เมตร พร๎อมฝาปิด
คอนกรีต 
2.  กํอสร๎างบํอพักคอนกรีต 3 บํอ 1.15 x 1.15 ม. 
ลึก 1.20 ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต. 
ทุํงมนก าหนด(กองช่าง)  

        

    โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทุ่ง
มน  หมู่ที่ 7 

จ านวน 178,000 บาท   

        จากแยกบ๎านนางบาง  ประท ามา ถึง ที่นายชา
ลี   เดํนดวง  ( บ๎านทุํงมน - บ๎านดงเจริญ )  
ปริมาณงาน   ดาดคอนกรีตกันน้ าเซาถนน ลาดเอียง
ยาว 0.60 เมตร ( ตามแบบที่ 1 )ระยะทาง
ยาว 113 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารสํวนทุํงมนก าหนด  
(กองช่าง)    
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    โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเหล็ก  บ้านมะพริก  

หมู่ที่  9 
 จ านวน 203,000 บาท  

       อบต.ทม.039 (จากสวนยางนายณรงค์   สายค าวงษ์ 
ถึง ไรํมันนายสุที   สายค าวงษ)์  บ๎านมะพริก 
 ถึง ถนน ทช.2002 (จากไรํนายสุวรรณ  สายค า
วงษ ์ถึง ไรํมันนายสุที  สายค าวงษ์)ปริมาณ
งาน  ขนาดผิวจราจรกว๎าง  4.00  เมตร 
ยาว   90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือขนาดพ้ืนที่ 
ผิวจราจรรวมไมํน๎อยกวํา  360  ตารางเมตร   
ลงลูกรังไหลํทางข๎างละ  0.30  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารสํวนทุํงมนก าหนด
(กองช่าง)  

        

   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

    

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

     -เพ่ือเป็นรายจํายเพ่ือจ๎างออกแบบ จ๎างควบคุมงานที่จํายให๎แกํ
เอกชน หรือนิติบุคคล ตามหนังสือ ดํวนมากที่สุด เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ฯลฯ(กองช่าง)  

    

    (2)เงินชดเชยค่า K ส าหรับงานก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท  

     -เพ่ือเป็นรายจํายชดเชย คํา K ส าหรับงานกํอสร๎าง ตาม
หนังสือ ดํวนมากที่สุด เรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจํายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ฯลฯ
(กองช่าง)  
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 งานไฟฟ้าถนน รวม 270,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท   

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท   

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 70,000 บาท   

     -เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อวัสดุประเภทไฟฟ้าและวิทยุ 
เชํน ปลั๊กไฟ สายไฟ ถํายไฟฉาย  ฯลฯส าหรับงานซํอมไฟฟ้า
สาธารณะ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข๎อง  ฯลฯ 
(กองช่าง)(แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565  ล าดับ
ที ่19 หน๎า 146 ) 

     

  งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท   

   เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท   

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์      

    (1) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโซง หมู่ที่ 1 จ านวน 100,000 บาท   

     - เพ่ือจํายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ถนนสายจากบ๎าน นาย
อดุลย์  สลับศรี ถึง ไรํ นายวิราช  พิจารณ์(กองช่าง)  

     

    (2)ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโซง หมู่ที่ 8 จ านวน 100,000 บาท   

     - เพ่ือจํายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ถนนสายริมเหมือง จากที่
นา นายทองอินทร์  พิจารณ์ ถึงนา นายสมชาย  เกื้อกูล 
(กองช่าง)  
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 280,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 280,000 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท   

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    (1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 240,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคํารายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการตํางๆ ดังนี้ 
คําจ๎างเหมาบริการ คําบริการส าหรับการทิ้งขยะมูลฝอย หรือ
คําจ๎างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภทนี้  ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีใน
ลักษณะคําใช๎สอยและคําสาธารณูปโภค 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

     

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท   
   วัสดุอื่น จ านวน 40,000 บาท   
     - เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอื่น เชํน ถังขยะชนิดพลาสติก ขนาดไมํน๎อย

กวํา 100 ลิตร ทรงกลม ฝาเปิดด๎านบน แบบสวิงได๎ถอดได๎หรือ
แบบผลัก   รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน 
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    (1)โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
กลุ่มอาชีพต่างๆภายในต าบลทุ่งมน 

จ านวน 30,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของกลุํมอาชีพตํางภายใน
ต าบลทุํงมน   โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําใช๎จําย
เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่อบรม  คําใช๎จําย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คําวัสดุ  เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์  คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร   
คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรม  คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  คําเชํา
อุปกรณ์ตํางๆ ในการฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎
บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  คําของ
สมนาคุณในการดูงาน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม   
คําสมนาคุณวิทยากร  คําอาหาร  คํายานพาหนะ  
คําป้ายโครงการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 
2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561 –
 2565 ล าดับที่ 19 หน๎าที่ 109) 

     

    (2)โครงการอบรมแกนน าเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด
ภายในต าบลทุ่งมน 

จ านวน 30,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอบรมแกน
น าเยาวชนเพื่อตํอต๎านยาเสพติดภายในต าบลทุํงมน โดย
มีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และ
การตกแตํงสถานที่อบรม  คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   
คําประกาศนียบัตร  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คําหนังสือส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  คําเชําอุปกรณ์ตํางๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
ในการฝึกอบรม  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  คําของสมนาคุณในการดู
งาน  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําสมนาคุณวิทยากร 
คําอาหาร  คํายานพาหนะ  คําป้ายโครงการ  คําใช๎จําย
อ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561 –
 2565  ล าดับที่ 30 หน๎าที่ 113) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท   

   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท   

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

    1)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท   

        เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเข่ือนแก๎วโครงการ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอค าเขื่อน
แก๎ว ประจ าปีงบประมาณ .ศ.2563  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3616  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 
0810.5/ว2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2561 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปด๎าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ส านักปลัด)(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
ล าดับที่ 29 หน๎าที่ 113) 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 650,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 310,000 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    1.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงต าบลทุ่งมน จ านวน 70,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานตามโครงการจัดงานสืบ
สานประเพณีลอยกระทงต าบลทุํงมน  ประจ าปี
งบประมาณ  2563 โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย เกี่ยวกับ
คํารับรองผู๎ที่รับเชิญมารํวมงานและผู๎มารํวมงาน 
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายในการตกแตํงจัด
สถานที่ คําป้าย คําใช๎จํายในการประกวดหรือแขํงขัน 
คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ คําการแสดงและคําใช๎จํายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คําใช๎จํายในพิธีเปิดและ
ปิด คําวัสดุ เครื่องเขียน คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร คําเชําหรือคําบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน คําประกาศนียบัตร และ
คําใช๎จํายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ให๎
เบิกจํายได๎เทําท่ีจ าเป็นและประหยัด เป็นตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง ฯลฯ(กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
2561-2565 ล าดับที่ 3 หน๎า 119) 

     

    2.โครงการอบรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาค
ฤดูร้อน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

จ านวน 80,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานตามโครงการอบรม
บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร๎อน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําใช๎จําย
เกี่ยวกับการใช๎และการตกแตํงสถานที่ฝึกอบรม คําใช๎จําย
ในพิธีเปิดและปิดการอบรม คําวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คําประกาศนียบัตร คําถํายเอกสาร คําพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คําหนังสือส าหรับผู๎รับการฝึกอบรม 
คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสารส าหรับผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรม คําของสมนาคุณในการดูงาน คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสัมมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คําเชําที่
พัก คํายานพาหนะ และคําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรมเป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และระเบียบที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ การฝึกอบรม และการเข๎า
รับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
(กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับ
ที ่2 หน๎า 119) 
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    3.โครงการส่งเสริมประเพณีพุทธศาสนาแห่เทียนพรรษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

จ านวน 20,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานตามโครงการสืบสาน
ประเพณีแหํเทียนพรรษาต าบลทุํงมน ประจ าปี
งบประมาณ  2563โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คําป้าย 
คําเชําหรือคําบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
งาน คําพิธีทางศาสนาและคําใช๎จํายอื่นๆที่จ าเป็น 
และเก่ียวข๎องในการจัดงาน ให๎เบิกจํายได๎เทําท่ีจ าเป็นและ
ประหยัด เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ (กองการศึกษา ) (แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับท่ี 1 หน๎า 119) 

     

    4.โครงการสืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
(วันพระเดือนละครั้ง)ประจ าปีงบประมาณ 2563 

จ านวน 70,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานตามโครงการสืบสานวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ( วันพระเดือนละครั้ง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย 
เกี่ยวกับคํารับรองผู๎ที่รับเชิญมารํวมงานและผู๎มารํวม
งาน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําใช๎จํายในการตกแตํง
จัดสถานที่ คําป้าย คําใช๎จํายในการประกวดหรือแขํงขัน 
คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ คําการแสดงและคําใช๎จํายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คําใช๎จํายในพิธีเปิดและ
ปิด คําวัสดุ เครื่องเขียน คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร คําเชําหรือคําบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน คําประกาศนียบัตร และ
คําใช๎จํายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ให๎
เบิกจํายได๎เทําท่ีจ าเป็นและประหยัด เป็นตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบที่
เกี่ยวข๎อง ฯลฯ(กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
 2561-2565 ล าดับท่ี 6หน๎า 120) 

     

    5. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 

จ านวน 70,000 บาท   

     เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเสริมสร๎างพฒันาคุณภาพชีวิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย 
เกี่ยวกับคํารับรองผู๎ท่ีรับเชิญมารํวมงานและผู๎มารํวม
งาน คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ คําใช๎จํายในการตกแตํงจัด
สถานที่ คําป้าย คําใช๎จํายในการประกวดหรือแขํงขัน 
คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ คําการแสดงและคําใช๎จํายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คําใช๎จํายในพิธีเปิดและปิด คํา
วัสดุ เครื่องเขียน คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร คําเชําหรือคําบริการวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน คําประกาศนียบัตร และ
คําใช๎จํายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ให๎
เบิกจํายได๎เทําที่จ าเป็นและประหยัด  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
-เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ
ที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ(กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น
2561-2565 ล าดับที่ 4หน๎า 120) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท   

   เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท   

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ      

    1.อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งมน จ านวน 30,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษา ) 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น2561-2565 ล าดับที่ 7 หน๎า 121)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

     

    2.อุดหนุนให้กับโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา จ านวน 30,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษา ) 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 7 หน๎า 121)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

     

    3.อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม จ านวน 30,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (กองการศึกษา ) 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับที่ 7 หน๎า 121)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

     

    4.อุดหนุนให้กับท่ีว่าการอ าเภอค าเขื่อนแก้ว จ านวน 10,000 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอค าเขื่อนแก๎วโครงการ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 
(กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561-2565 ล าดับ
ที ่5 หน๎า 120)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
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   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์      

    อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในต าบลทุ่งมน ทั้ง 3 
โซน ในโครงการสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ  ประจ าปี
งบประมาณ  2563 

จ านวน 240,000 บาท   

     อุดหนุนให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎าน ในต าบลทุํงมน 
ทั้ง 3 โซน ในโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ทั้ง 3 โซน ประกอบไป
ด๎วย โซนที ่1 หมูํ 1,2,8 โซนที ่2 หมูํ 3,7 โซนที ่3 หมูํ  
4,5,6,9  ดังนี้ 
  โซนที ่1  หมูํ 1,2,8        ตั้งไว๎   80,000  บาท 
  โซนที ่2  หมูํ 3,7          ตั้งไว๎   80,000  บาท 
  โซนที ่3  หมูํ 4,5,6,9     ตั้งไว๎   80,000  บาท 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559(กองการศึกษา ) 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น2561-2565 ล าดับที่ 8 หน๎า 121) 
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 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 491,600 บาท   
  งบบุคลากร รวม 257,600 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 257,600 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 257,600 บาท   
     - เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนพนักงานสํวนท๎องถิ่นประจ าปี  1 

 อัตรา  จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน 257,600 บาท  โดย
จํายให๎กับพนักงานสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้ 
(1) นักวิชาการสํงเสริมการเกษตร  จ านวน  1  ต าแหนํง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ 
บ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสํวนต าบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจําย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสํวนต าบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จํายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด 
ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ 
 ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4) (กองส่งเสริมการเกษตร) 

     

  งบด าเนินงาน รวม 234,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 22,000 บาท   

     - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด 
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานสํวน
ท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

หน้าที่ : 156 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให๎กับพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง ที่ได๎รับ
อนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ 
วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559(กองส่งเสริมการเกษตร) 

     

   ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท   

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคํารายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
ตํางๆ ดังนี้  คําถํายเอกสาร  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปก
หนังสือ  คําซักฟอก  คําก าจัดสิ่งปฏิกูล  คําระวางบรรทุก 
คําเชําทรัพย์สิน (ยกเว๎น  คําเชําบ๎าน)  คําโฆษณาและ
เผยแพรํ (รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรํขําวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์   
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ) คําลงทะเบียน 
คําธรรมเนียมตํางๆ  คําเบี้ยประกัน  คําใช๎จํายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  คําจ๎างเหมาบริการ หรือ
คําจ๎างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข๎าลักษณะรายจํายประเภท
นี้  คําติดตั้งไฟฟ้า คําติดตั้งประปาฯ คําติดตั้งโทรศัพท์ 
คําติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตํางๆ ฯลฯ   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ 
สั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  
พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ –
รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราคําใช๎จํายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎สอย  และ 
คําสาธารณูปโภค(กองส่งเสริมการเกษตร) 

หน้าที่ : 157 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

     

    (1)  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปลูกหญ๎า
แฝก  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการจัดโครงการ  คําวัสดุการเกษตร เชํน หญ๎า
แฝก ปุ๋ย  คําป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้าย
รณรงค์  คําน้ าดื่ม น้ าใช๎ในการด าเนินโครงการ  คําจ๎าง
เหมาบริการ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องใน
การจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 
พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่  4หน๎าที่ 117) 

     

 

 

 



หน้าที่ : 158 

 

    (2)  โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ   โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  คําวัสดุการเกษตร 
เชํน ต๎นไม๎  ปุ๋ย  คําป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค์  คําน้ าดื่ม น้ าใช๎ในการด าเนินโครงการ 
คําจ๎างเหมาบริการ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6 
พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559 (กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 3 หน๎าที่ 117) 

     

    (3)โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน จ านวน 10,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการหนึ่ง
คน หนึ่งต๎น หนึ่งฝน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย   
คําวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  คําวัสดุ
การเกษตร เชํน ต๎นไม๎  ปุ๋ย  คําป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  คําน้ าดื่ม น้ าใช๎ในการ
ด าเนินโครงการ  คําจ๎างเหมาบริการ  และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัดโครงการ  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6 
พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
(กองส่งเสริมการเกษตร)(แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 2 หน๎าที่ 117) 

     

 

 



หน้าที่ : 159 

 

    (4)โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 20,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการหนึ่ง
คน หนึ่งต๎น หนึ่งฝน  โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย   
คําวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ  คําวัสดุ
การเกษตร เชํน ต๎นไม๎  ปุ๋ย  คําป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  คําน้ าดื่ม น้ าใช๎ในการ
ด าเนินโครงการ  คําจ๎างเหมาบริการ  และคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6 
พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2559(กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
 พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 1 หน๎าที่ 117) 

     

    (5)โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบย่ังยืนตามแนวทฤษฎี
ใหม่แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอินทรีย์ 

จ านวน 30,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการสํงเสริม
การเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหมํแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรอินทรีย์  โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย  คําวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัด
โครงการ  คําวัสดุการเกษตร เชํน ต๎นไม๎  ปุ๋ย  คําป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  คําน้ าดื่ม  
น้ าใช๎ในการด าเนินโครงการ  คําจ๎างเหมาบริการ  และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6 
พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559(กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 5 หน๎าที่ 117) 
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    (6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ านวน 100,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย  คําวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  คําวัสดุการเกษตร 
เชํน ต๎นไม๎  ปุ๋ย  คําป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค์  คําน้ าดื่ม น้ าใช๎ในการด าเนินโครงการ 
คําจ๎างเหมาบริการ  และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6 
พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559(กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 7 หน๎าที่ 118) 
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 งานกิจการประปา รวม 200,600 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 145,600 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท   

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      

    (1) ค่าจ้างเหมาบริการในการซ่อมบ ารุงระบบประปาและ
ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

จ านวน 15,000 บาท   

     1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการ
ซํอมแซมระบบประปาที่อยูํในความรับผิดชอบของ อบต.
ทุํงมน เชํน จ๎างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง จ านวน 
 5,000  บาท (กองช่าง) 
1.2 ค่าธรรมเนียมในการส่งตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา จ านวน 10,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 

     

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท   

     (1) ค่าปรับปรุงระบบประปา จ านวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจํายเป็นคําปรับปรุงระบบทํอประปา ระบบกรอง
ประปา เครื่องสูบน้ าและตู๎ควบคุม ที่อยูํในความดูแลของ
กองชําง    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ(กองช่าง) 

     

   ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท   

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท   

     - คําจัดซื้อวัสดุประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เชํน ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ชุดตรวจสอบ
คลอรีนอิสระหลงเหลือในน้ า ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ (กองช่าง) 

     

   วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท   

     ประเภทวัสดุประปา จ านวน 20,000 บาท 
- คําวัสดุที่เก่ียวกับระบบประปา เชํน ทํอ PVC ข๎อ
ตํอ PVC   สารส๎ม   คลอรีน  กาว   กรวดทราย
กรอง   และ อ่ืน ๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 
 (กองช่าง) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565 
 ล าดับที่ 19  หน๎า 146 ) 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,600 บาท   

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 84,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้ากิจการประปาที่อยูํในความดูแล
รับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง  ฯลฯ 
 (กองช่าง) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565 
ล าดับที่ 22 หน๎า 146 ) 

     

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 1,600 บาท   

     1)  ประเภทใบอนุญาตใช๎น้ าบาดาล จ านวน  1,600 บาท 
- คําตํอใบอนุญาตการใช๎น้ าบาดาลของ กิจการประปา
หมูํบ๎าน ที่อยูํในความดูแลรับผิดชอบของ  อบต.ทุํงมน 
- ตามหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง ฯลฯ 
(กองช่าง) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561 –
 2565  ล าดับที่ 22 หน๎า 146) 

     

  งบลงทุน รวม 55,000 บาท   

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 55,000 บาท   

   ครุภัณฑ์อ่ืน      

    1.ครุภัณฑ์อ่ืน จ านวน 25,000 บาท   

     - เพ่ือเป็นจัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาลแบบซับเมิสซิเบิล 
ขนาด 1.5 แรงม๎า ก าลังไฟ 220 โวลล ์จ านวน 1 เครื่อง 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ.   2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 

     

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      

    1.ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือบ ารุงรักษา ครุภัณฑ ์ จ านวน 30,000 บาท   

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการซํอมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่มี
วงเงินเกิน 5,000  บาท ตํอครั้ง ในการซํอมแซมระบบ
ประปา 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ฯลฯ  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก๎ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 
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 งบกลาง รวม 9,025,230 บาท   

  งบกลาง รวม 9,025,230 บาท   

   งบกลาง รวม 9,025,230 บาท   

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 151,040 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ๎างกรณีนายจ๎างในอัตราร๎อยละ  5  ของคําจ๎าง
ที ่อบต.จะต๎องจําย เพ่ืออุดหนุนเงินคําเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงานจ๎าง 110,670 และผู๎ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  40,370  บาท  ตามพระราชบัญญัติ 
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด 
 ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557 
เรื่อง การจํายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ๎าง  
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง (ฉบับที ่3)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
มาก ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  
เงินสวัสดิการส าหรับข๎าราชการครูผู๎ดูแลเด็ก 
เงินคําตอบแทน เงินเพ่ิมคําครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมส าหรับพนักงานจ๎าง(ส านักงานปลัด) 

     

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 6,300 บาท   

     -เพ่ือจํายเป็นเพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน ในอัตราร๎อยละ  0.2  ของคําจ๎างโดยประมาณ
ทั้งปี เป็นไป ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2)หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24  ธันวาคม 
 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

     

 



หน้าที่ : 164 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 6,472,800 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎อายุ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2552 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553(ส านักปลัด) (แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 32 หน๎าที่ 114) 

     

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,910,420 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีพให๎แกํคนพิการ   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2553 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0891.3/
ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
จํายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํา
ด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเบี้ยความพิการให๎คนพิการของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559   
(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2561 - 2565 ล าดับที่ 33 หน๎าที่ 114) 

หน้าที่ : 165 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 12,000 บาท   

     - เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎ป่วยเอดส์  ตามบัญชี
รายชื่อที่ได๎รับอนุมัติจากผู๎บริหาร   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข๎อ 16 และ ข๎อ 17   
(ส านักงานปลัด) (แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.  
2561 - 2565 ล าดับที่ 31 หน๎าที่ 1114) 

     

   ส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท   

     - เพ่ือส ารองจําย  เป็นรายจํายที่ตั้งไว๎เพ่ือใช๎จํายกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือนร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวมเทํานั้น   และใน
การชํวยเหลือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนและจังหวัด
ที่ประสบสาธารณภัย   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
  1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2560 
  2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดํวนมาก  ที ่ มท 
 0313. 4 /ว 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม 2545 
เรื่อง  การชํวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
  3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 4224  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่อง
การชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัย  น้ าทํวมฉับพลัน  น้ าป่า
ไหลหลาก  และน้ าล๎นตลิ่ง 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
  4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/
ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ๎อม
แนวทางการใช๎จํายงบประมาณเพ่ือชํวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  5)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด 
ที ่มท 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม 2558 
เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก๎ไขปัญหาภัยหนาว  
  6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 
 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในการชํวยเหลือองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 พ.ศ. 2560 
  7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 
 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
  8) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 
0810.4/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 
  9)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด 
ที ่ มท  0810.4/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 
2560  เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก๎ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย  น้ าทํวมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลาก  และ
ดินถลํม ปี 2560 
  10) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น   ดํวน
ที่สุด  ที ่ มท  0810.4/ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
 2560    
  11) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 
2560   
  12) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 
 2560   
  13) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวน
ที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
 2560    
  14) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด 
ที ่มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561      
(ส านักงานปลัด) 

หน้าที่ : 166 

 

 

 



 

หน้าที่ : 167 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน      

    (1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 91,000 บาท   

     (1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน  91,000  บาท   
- เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับ อบต.  ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 40  ของคําบริการสาธารณสุขที่
ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ    
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสํวนต าบลในการให๎บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน
ระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263 
 ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557   
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201 
 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด ที่ มท 
0891.3/ว 2199  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
8) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1514 
 ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554   
9) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ดํวนที่สุด  ที ่ มท 
0891.3/ว 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม 2557  เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : ส าหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ป่วย
เอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจําย
ที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
(ส านักงานปลัด) 

    

 

 

 

 



 

หน้าที่ : 168 

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ านวน 181,670 บาท   

     เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2500  โดย
ค านวณตั้งจํายในอัตราร๎อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณรายจําย
ทั่วไป (ยกเว๎นพันธบัตร  เงินกู๎  เงินที่มีผู๎อุทิศให๎/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี  2563  ได๎ประมาณ
การไว๎ที่  18,167,000  บาท   ค านวณได๎  ดังนี้ 
=  18,167,000  X  1/100  =  181,670  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 
2561  เรื่อง  ซักซ๎อมการสํงเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น
ที ่มท 0808.5/ว 2305  ลงวนัที่ 26 กรกฎาคม  2561
เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพ่ือสํงเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  (ส านักงานปลัด) 

     

 


