
 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2566  

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 

จังหวดัยโสธร 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 

อำเภอคำเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร 
                         

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,665,800 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 10,384,201 บาท 
  งบกลาง รวม 10,384,201 บาท 
   งบกลาง รวม 10,384,201 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 166,308 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที ่อบต.จะต้องจ่าย เพ่ืออุดหนุน
เงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22  มกราคม 2557  เรื่องการจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง  

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 7,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างที่ 
อบต.จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 โดยคำนวณได้ดังนี้ ค่าจ้างตาม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 

      

 

 

 



   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7,216,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่4) 2562 

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 2,073,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 18,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2564 

      

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 389,997 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสา
ธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม   

      

 

 



   

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดำเนินการ
และการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2343  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดำเนินการและการใช้
จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาลสนามระดับพื้นท่ี 

   

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 90,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2561 
3) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2563 

      

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 373,296 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)เพ่ือเป็นหลักประกันในการจ่ายสิทธิประโยชน์ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นท่ีพ้นหรือออกจากราชการและมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ
บำนาญ โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ทุกหมวด ทุกประเภทโดยไม่ต้องนำรายรับ 
ประเภทพันธบัตร  เงินกู ้ เงินที่มีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ  

      

 



   

  องค์การบริหารส่วนตำบลให้จ่ายในอัตราร้อยละ 2 การคำนวณส่งเงิน
สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาท
ให้ปัดทิ้ง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  คำนวณจ่ายได้  ดังนี้ 
ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้ประมาณการไว้ที่  39,865,800 บาท 
 – 21,201,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)=18,664,800 X 2/100 
=373,296 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด) 

   

   เงินช่วยพิเศษ       
    เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนถึงแก่ความตายในระหว่าง 
รับราชการ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 90 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้าราชการ และ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่
ความตาย พ.ศ. 2560  (สำนักปลัด) 

      

 

 

 



แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 6,218,264 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,870,480 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 514,080 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
มน จำนวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400  บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  244,800  บาท  และค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งมน จำนวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน 
จำนวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งมน จำนวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จำนวน 
12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จำนวน  2  อัตราๆละ  880 
บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท   

      

 

 

 



   

  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 

   

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
จำนวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จำนวน  12 เดือน เป็นเงิน 
21,000  บาท  และค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งมน จำนวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จำนวน 12 
เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 

      

 

 



   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งมน จำนวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 

      

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,022,400 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ค่าตอบ 
แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
  

      

 

 

 



   

  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 

   

   ค่าตอบแทนอ่ืน จำนวน 86,400 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งมน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,076,960 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,383,480 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  3 อัตรา จำนวน 12  เดือน   
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  ตำแหน่ง 
(2) หัวหน้าสำนักปลัด  จำนวน  1  ตำแหน่ง 
(3) นักจัดการงานทั่วไป จำนวน  1  ตำแหน่ง  

      

 

 



   

  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น  

   

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนระดับกลาง 
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ฯลฯ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้   
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
จำนวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท    
(2) หัวหน้าสำนักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ฯลฯ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 

      

 



   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 459,480 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 4  อัตรา  จำนวน  12  เดือน  ดังนี้   
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ) 
จำนวน  1  ตำแหน่ง  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  216,000  บาท ดังนี้ 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์,นักการภารโรง) 
 จำนวน  2  ตำแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือ
ฯลฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง
ทั่วไป 2  อัตรา  2 ตำแหน่ง  (พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง) 
จำนวน  1,000  บาท  12  เดือน  เป็นเงิน  12,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ฯลฯ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

      

 

 

 

 

 

 



 

  งบดำเนินงาน รวม 2,331,784 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 359,220 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 263,420 บาท 

      

  
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
โดยจ่ายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดังนี้  
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน  1  ตำแหน่ง 
(2) หัวหน้าสำนักปลัด                   จำนวน  1  ตำแหน่ง 
(3) นักจัดการงานทั่วไป                 จำนวน  1  ตำแหน่ง 
(4)พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)จำนวน 2 ตำแหน่ง 
(5) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์,นักการภารโรง)
จำนวน  2  ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 

(2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง   
-  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
เลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

      

 



 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ 
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(สำนักปลัด)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัด) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 54,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ    

      

 

 



   

  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

   

   ค่าใช้สอย รวม 1,390,564 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
อบต.ทุ่งมน 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งมนในการให้บริการ 3 ด้าน  ได้แก ่ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนในงานที่ให้บริการ 
จำนวน  4  งาน ได้แก่  
1.งานด้านสาธารณสุข  
2.งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
3.งานด้านการศึกษา   
4. งานสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนและท้องถิ่น (อาจเปลี่ยนแปลง
เป็นด้านอื่นๆ ได้)  
 โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเก็บรวมรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล 
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์และจัดทำรูปเล่ม
รายงานผลสำรวจ ส่งมอบรายงานผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์    

      

 

 

 



   

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ
ฯลฯ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน 281,040 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่าจ้าง
เอกชนดำเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่ายในการ
เผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ 
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้าง
ออกแบบ, ค่ารับรองแบบ,ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนายความ, 
ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทำหมันสัตว์  ค่าจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง  ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างทำ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ   
ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น  
ค่าตู้สาขา  ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ฯลฯ    

      

 

 

 



   

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

   

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
1.  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
2.  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเก่ียว 
เนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศา
นุวงศ ์ 
3.  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวย
ดอกไม ้พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับ
อนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสต่างๆ   
4.  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีท่ีมีการประชุมคาบ
เกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น เป็นต้น   
การประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการประชุมที่เก่ียวข้องกับการภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำผลจากการประชุมไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับทราบ
นโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความ
เข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้ 
    4.1  การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน 
    4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวง 
มหาดไทย หรือคำสั่งขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    4.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
 
  

      



 
 
 

  

       4.4  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือบูรณาการจัดทำแผนชุมชน 
หรือเรื่องอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาด 
ไทยกำหนด 
     4.5  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4.6  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ 
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
     4.7  การประชุมกรณีอ่ืนที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
5.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือ
บุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6.  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อ
มาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ     
7.  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ
ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ       
    ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน จำนวน 3,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่
ผู้เสียหายยื่นคำขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทำละเมือต่อบุคคลภายนอกใน
การปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น  

      

 



   
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 

   

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานสำรับยานพาหนะ   
ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทำนองเดียวกัน  
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง 
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 

      

    ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

      

 



   

  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

    โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จำนวน 26,750 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการดำเนินโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบฯลฯดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566-25670  ลำดับที่  2 หน้า 119 ) 

      

    โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 12,342 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของ
ชาติเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ 
เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว 
และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การจัดฝึกอบรม 
ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  

      

 



   

  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับ
การจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

   

    โครงการเปิดวิสัยทัศน์และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 

จำนวน 500,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดวิสัยทัศน์และการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ อบต. ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชน 
ผู้สังเกตการณ์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม   
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นใน
การอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ฯลฯ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (สำนักงานปลัด) 

      

    โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดำเนินการ
เลือกตั้งให้บรรลุสำเร็จตามกำหมายกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของ 

      

 



   

  ตนเองในการเลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย ให้ประชาชนในท้องถิ่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มาก
ที่สุด และมีบัตรเสียน้อยที่สุด และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นของตนเองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 เพ่ือให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอย่างสมานฉันท ์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้
เดินทางไปราชการในภารกิจที่เก่ียวกับการจัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึงค่า
ยานพาหนะและขนส่ง หรือค่าน้ำมันเชื่อเพลิงสำหรับยานพาหนะที่ใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจในการเลือกตั้ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม
บุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งของ กกต. ค่า
จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  ค่าจัดซื้อ
หับบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอ้ี สำหรับจัดหน่วย
เลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง  ค่าจ้างสถานที่และจ้าเหมาทำความสะอาดที่
เลือกตั้ง ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช่สำหรับจัดทำป้านประกาศผลการ
เลือกตั้ง  ค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวย 
การเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าอาหาร
และเครื่อง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์   ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้
สำนักงานและที่เลือกตั้ง  ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นสำหรับการจัดการ
เลือกตั้ง  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น หน้ากากอนามัย เจล
แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 
พ.ศ. 2563 

   

 

 

 

 

 



    โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของราชการ 
พ.ศ. 2540 

จำนวน 12,432 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของราชการ พ.ศ. 2540  เพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.และสามารถนำไปปฏิบัติได้
ถูกต้องเพ่ือสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
ประชาชนได ้ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบฯลฯ  ดังนี้  
1) ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาวของทางราชการ พ.ศ. 2540   

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ทุ่งมน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค(สำนักงานปลัด) 

      

 

 

 

 



   ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือฯลฯ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้
หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      

 

 



   
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้
หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  

      

 

 



   

  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 70,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
   

      

     3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี    



 ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

 

 

 

 

 

 



   ค่าสาธารณูปโภค รวม 347,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 250,000 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ /ที่สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.8/ว 2217  
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชำระ 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ  ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งมน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560  

      

 

 



   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ฯลฯ  และหมายความรวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท ์ค่าบำรุงรักษาสาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์ค่าบริการไปรษณีย์ 
ตอบรับค่าดวงตราไปรษณีย์หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือฯลฯ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
และค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเท
เลกซ ์ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 

      

 



 

   

  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้ 
จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1ครั้งต่อปี) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ฯลฯ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง (ระบบ
CLOUD, HOSTING) เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน และการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับ
พ้ืนที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้สู้ประชาชนโดยตรงและติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4335  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ืออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคำเข่ือนแก้วตามโครงการสนับสนุน
การบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

      



 

   

  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616   
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สำนักปลัด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ลำดับที ่ 12 หน้าที่ 
125 )  

   

    อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6,000 บาท 

      

  
- อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ประกอบด้วย   
 1)จัดงานวันปิยมหาราช 
 2)จัดงานวันจักรี 
 3)จัดงานวันฉัตรมงคล 
 4)จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
 5)จัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจ้าอยู่หัว 
 6)วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
7)วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิต วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616   
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สำนักปลัด)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที ่8  หน้าที่ 
121 ) 

      

 

 

 



 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 539,390 บาท 
  งบบุคลากร รวม 382,740 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 382,740 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 382,740 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  จำนวน 12 เดือน  โดยจ่าย
ให้กับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ฯลฯ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที ่11) 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น  

      

  งบดำเนินงาน รวม 156,650 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 63,650 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 32,450 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  

      

 

 



   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (สำนักปลัด) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 29,200 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ ฯลฯ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น 2563(สำนักงานปลัด) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 93,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานสำรับยานพาหนะ   
ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทำนองเดียวกัน   

      



   

  ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 

   

    ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (สำนักปลัด) 

      

    โครงการเวทีประชุมประชาคมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับ
แผนชุมชน 

จำนวน 23,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งมน ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น  กำหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 

      

 



   

  ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความ
ต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นำข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  เพ่ือประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จัดทำร่างแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งมน  กำหนด  พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน (ประชุมจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง โดยพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน)   โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2561   

   

 

 



 งานบริหารงานคลัง รวม 2,914,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,180,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,180,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,575,000 บาท 

      

  
1)  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  4 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ผู้อำนวยการกองคลัง       จำนวน  1  ตำแหน่ง 
(2) นักวิชาการพัสดุ             จำนวน  1  ตำแหน่ง 
(3) นักวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน  1  ตำแหน่ง 
(4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้   จำนวน  1  ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ 
ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 2) พ.ศ. 2561  
(กองคลัง) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 
3,500  บาท จำนวน  12  เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

 



   

  3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ี
แก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
4) ประกาศ ก.จ.ก.ท.  และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท.0809.3/ว1927  
ลงวันที่ 3 กันยายน 2556  (กองคลัง) 

   

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 563,000 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจ 
3  อัตรา  จำนวน  12  เดือน ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 
จำนวน  1  ตำแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) 
จำนวน  1  ตำแหน่ง   
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) 
จำนวน  1  ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 (กองคลัง) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 734,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 424,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 270,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง      

      

 



   

  - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองคลัง)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 114,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหลักเกณฑ์ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) หนังสือที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหลักเกณฑ์ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 



   
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว  4522 ลงวันที่ 9 

 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า 
เล่าเรียน (กองคลัง) 

   

   ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่าจ้างเอกชน
ดำเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่ายในการเผยแพร่ 
หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม
ทางการเงินเพ่ือความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็น
การร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างท่ีปรึกษา, ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้าง
ทนายความ, ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างทำ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบญัญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน 
ส่วนตำบล 

      

 



 

   
   และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (กองคลัง) 

   

    ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (กองคลัง) 

      

    โครงการการให้บริการในการชำระภาษีนอกสถานที่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  โดยมีวัตถุ 
ประสงค ์เพ่ือออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ได้แก่ ภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่
เสียภาษ ีเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องการชำระภาษี เพ่ือ
เร่งรัดและให้การจัดเก็บภาษีประจำปี2566 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ 
อุปกรณ ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
3) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
4) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562   

      

 

 



    โครงการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
การเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน โดยสามารถจัดเก็บ
ภาษีต่างๆได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวก เพ่ือประโยชน์
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เพ่ือให้การจัดเก็บ
ภาษีมีระบบที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าวัสดุ  อุปกรณ ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

      

    โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์ 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร   
ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  

      

 



   

  2) พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
3) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
4) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (กองคลัง) 

   

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  (กองคลัง) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(กองคลัง)  

      

 

 

 



   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(กองคลัง) 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์และการรับบริการโทรสาร ส่งเอกสาร
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งมน อันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น(กองคลัง)  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 308,330 บาท 
  งบบุคลากร รวม 207,060 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 207,060 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 207,060 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  1 อัตรา จำนวน 12  เดือนโดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที ่11) 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

      

 

 

 

 

 



 

  งบดำเนินงาน รวม 101,270 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 55,570 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 17,570 บาท 

      

  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(ตรวจสอบภายใน)  

      



   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ตรวจสอบภายใน) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 45,700 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานสำรับยานพาหนะ   
ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทำนองเดียวกัน  
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนตำบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

      

 



   

  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
การสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 

   

    ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(ตรวจสอบภายใน) 

      

    โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 

จำนวน 10,350 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลทุ่งมน เพ่ือสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่
เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  

      



   

  ในการดำเนินโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

    โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ จำนวน 10,350 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงบประมาณ ของบุคลากรองค์การบริหาร  ส่วนตำบลทุ่งมน 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินโครงการ  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับการจัดทำโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   

      

 



   

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,449,580 บาท 
  งบบุคลากร รวม 797,700 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 797,700 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 317,700 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  1 อัตรา จำนวน 12  เดือนโดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาประกาศและหนังสือ
ฯลฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที ่11) 
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  4  อัตรา  จำนวน  12  เดือน 
เป็นเงิน  432,000   บาท  และ  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1)  พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา,พนักงานดับเพลิง) 
จำนวน  4  ตำแหน่ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ฯลฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

      

 

 



   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
(พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา,พนักงานดับเพลิง) จำนวน  4  ตำแหน่ง 
จำนวน  1,000  บาท  12  เดือน  เป็นเงิน  12,000  บาท  
 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  2  ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ฯลฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)  (สำนักปลัด) 
  

      

  งบดำเนินงาน รวม 651,880 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 272,880 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                                    

จำนวน 192,980 บาท 

   

1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง  
1) นักป้องกันและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 
2)พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา  จำนวน  2  ตำแหน่ง 
3)พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)    จำนวน  2  ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 
 
 

   



2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลทุ่งมน  

ได้แก่ (1) อาสาสมัครขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่ได้รับคำสั่งช่วย

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น   

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 

ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2560 

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบ 

สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

(สำนักปลัด) 

   

 



   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทีไ่ด้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติหรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สำนักปลัด)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือฯลฯ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า 
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัด) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 17,900 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ    

      

 

 



   

  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือฯลฯ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า 
เล่าเรียน 

   

   ค่าใช้สอย รวม 137,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน 3,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่าใช้จ่ายใน
การเผยแพร ่หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงค่า
จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าโล่  ใบประกาศ
เกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทาง
ราชการ  ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตร
ได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่ง
ให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้  ทั้งนี ้ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทาง 
ไปราชการเป็นเหตุ  ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน
เพ่ือความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอ
ของผู้มีสิทธิรับเงิน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 

      

 

 



   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำรับยานพาหนะ   
ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทำนองเดียวกัน ค่า
พาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการ
เดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 
ต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ 
รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสั่งใช้บุคคลภาย 
นอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 

      

    ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  

      

 



   

  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(สำนักปลัด) 

   

    โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 64,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเลือน  พ.ศ. 2553   
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.)   

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   

      

 

 



   

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ฯลฯ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัด) 

   

   ค่าวัสดุ รวม 242,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 62,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   

      

 



   

  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ฯลฯ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5  
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค  (สำนักงานปลัด) 

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ผงเคมีดับเพลิง  รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น   

      

 



   

  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5  
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งานจราจร รวม 19,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 19,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 9,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

จำนวน 9,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุด
สกัดและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ตำบลทุ่ง
มน เพ่ือดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดสกัดและจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์    ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนิน
โครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร    ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สำนักงานปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570  ลำดับที่  1  หน้า 110) 

      

 

 

 

 

 

 



   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุจราจร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุจราจร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เพ่ือเป็นการจัดซื้อวัสดุจราจรในการดำเนินการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุบนท้องถิ่น  รวมถึงลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาล
สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 871,770 บาท 
  งบบุคลากร รวม 463,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 463,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 421,000 บาท 

      

  
- เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกอบด้วย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น 
ที่มีคำสั่งในการบรรจุแต่งตั้ง ตามระเบียบกฎหมายกำหนด และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)  
  1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
  3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที ่11) 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ ในอัตรา 
 เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือนของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ
ได้รับ ตามอัตราระเบียบ กฎหมายกำหนด จำนวน 1 อัตรา (กองการ 
ศึกษา)  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ 
หนังสือสั่งการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2544 

      

 

 

 

 



 

  งบดำเนินงาน รวม 408,770 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 78,770 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 35,770 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้างตามสิทธิของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้ (กองการศึกษา)  
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2557 
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองการศึกษา) 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

 

 

 

 



   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบลที่ไม่มีบ้านพักของ
ตนเอง และได้เช่าบ้านพักเพ่ืออยู่อาศัย ตามสิทธิที่พึงมีและตามระเบียบ 
กฎหมายกำหนดให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้ (กองการศึกษา)  
  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2551 
  3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2559 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
(กองการศึกษา) 
  1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ 2554 
  2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560  

      

   ค่าใช้สอย รวม 243,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติราชการอื่นๆ จำนวน 168,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ช่วยปฏิบัติราชการในกอง
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และเพ่ือจ่ายจ้างเหมาบริการต่างๆ   
(กองการศึกษา)  
  1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    

      

 



   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 35,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล และบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไป
ติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง(กองการศึกษา)  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  

      

    ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 35,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตำบล เช่นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา  (กองการศึกษา) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2557 

      

 

 

 

 

 



   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรพัย์สินให้ปฏิบัติดังนี้  
1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง  (กองการศึกษา)  

      

   ค่าวัสดุ รวม 87,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ (กองการศึกษา) 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ไฟฟ้าประดับ ปลั๊กไฟ และวัสดุต่างๆที่
เกี่ยวกับไฟฟ้า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

      

 

 



   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม เมนบอร์ด 
 เมาส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ที่ใช้ในกอง
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,346,925 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,632,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,632,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,458,200 บาท 

      

  
- เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  5 
อัตรา ที่มีคำสั่งในการบรรจุแต่งตั้ง  
- ตามระเบียบกฎหมายกำหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (กองการศึกษา)  
  1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที ่11) 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
  4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

      

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 168,000 บาท 

      

  
- เป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่ง คร ูในอัตราเดือนละ 3,500 
บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 4 อัตราของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ
ได้รับ ตามอัตราระเบียบ กฎหมายกำหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

      

 

 

 

 



   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 933,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่4 )ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน 
 โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที ่4 )ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,017,925 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 211,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้างตามสิทธิของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามระเบียบ 
กฎหมายที่กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้ (กองการศึกษา)  
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 



   

  2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองการศึกษา) 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

   ค่าใช้สอย รวม 796,925 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 25,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆที่จำเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล และบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือประชุมฝึกอบรม 
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)  

      

 

 

 



    ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตำบล เช่นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้างไปฝึกอบรมสัมมนา (กองการศึกษา)  

      

    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 70,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2566 ในเขตพ้ืนที่ตำบลทุ่งมน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
เกี่ยวกับค่ารับรองผู้ที่รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดงและ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดงาน  
ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็นและเกี่ยวข้องในการ 
จัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด  
-เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.2546 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  (กองการศึกษา ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2566-2570 ลำดับที่ 1 หน้า 91)  

      

 

 

 

 

 

 



    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 141,100 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้ 
          1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก     
          2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง      
         3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน    
         4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม   
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ลำดับที ่2หน้า 91) 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)สำหรบัเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี) 

จำนวน 93,790 บาท 

      

  
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก     
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง      
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน     
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม 2565เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ลำดับที ่8หน้า 92) 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 427,035 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 
        1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก      
        2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง       
        3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งมน    
        4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนสิม    

      

 



 

   

  (กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570ลำดับที ่5หน้า 92) 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม 2565เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

   

   ค่าวัสดุ รวม 1,005,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,005,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลทุ่งมน ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ตำบลทุ่งมน และเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพ่ือสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม 2565เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ลำดับที ่3 หน้า 91) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,700,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,700,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 3 โรงเรียน จำนวน 1,700,000 บาท 

      

  
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 3 โรงเรียน        
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 
  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม   

      

 

 

 



   

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่
ตำบลทุ่งมนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 ลำดับที่ 4 หน้า 105) 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว5061  ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 488,110 บาท 
  งบบุคลากร รวม 245,340 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 245,340 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 245,340 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 1  อัตรา 
จำนวน 12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  1  ตำแหน่ง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการฯลฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

      

  งบดำเนินงาน รวม 242,770 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 22,770 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 20,770 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการฯลฯ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 

 

 



   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทีไ่ด้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการฯลฯ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง เพ่ือประชุมฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือติดต่อ
ราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการเข้ารับการอบรม
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของ พนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน 
หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

 

 



   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท 

      

  
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

      

   ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 90,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รถบรรทุกขยะหมายเลข
ทะเบียน  81-3290  และรถยนต์หมายเลข นข 1695 (รถกู้ชีพ) รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม 
งบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย 
และค่าสาธารณูปโภค  

      

 



 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,455,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,390,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน 990,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน 
990,000 บาท ดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ทุ่งมน 
2) ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏบิัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
3) เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่าจ้าง
เอกชนดำเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่ายในการ
เผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือฯลฯ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

      

 

 

 

 

 

 



   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 70,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การ  ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดโครงการ  เช่น  
ค่าน้ำยาพ่นยุง ค่าน้ำมันในการพ่นยุงค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค ์ ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบฯลฯ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 - 2570 ลำดับที่ 14 หน้าที่ 94) 

      

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆภายในตำบลทุ่งมน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก โรค มือ เท้า ปากฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด การ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นใน
การฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการฯลฯ   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม      

      

 



    โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันหมาแมว จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันหมาแมว  โดยจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด การฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำ
โครงการฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 
12 มกราคม 2560(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที ่15 
หน้าที่ 94) 

      

   ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 250,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายกำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย น้ำยากำจัดยุง  วัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์ฯลฯ (OTOS)วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯลฯ (ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ)ฯลฯ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งาน  ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
      

      

 

 



   

  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ว 0120  
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง ตามโครงการสนับสนุนการรับบริจาค
โลหิต 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอคำเข่ือนแก้วโครงการสนับสนุนการรับ
บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อำเภอ 
คำเข่ือนแก้ว ประจำปีงบประมาณ .ศ.2566   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0810.5/ว2072  
ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 25) 

      

 

 



   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
จำนวน 9 หมู่บ้าน 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 จำนวน 9 หมู่บ้าน เปน็เงิน 
60,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด 
เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ   
ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0810.5/ว2072  
ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที่ 26 หน้าที่ 97) 

      

 

 

 

 

 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 450,630 บาท 
  งบบุคลากร รวม 293,760 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 293,760 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 293,760 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  2566 จำนวน 12  เดือน   
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
1) นักพัฒนาชุมชน  1 อัตรา    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
ฯลฯ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

      

  งบดำเนินงาน รวม 156,870 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 44,770 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 24,870 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง  โดยจ่ายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ดังนี้  
(1) นักพัฒนาชุมชน   จำนวน  1  ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2557 

      

 

 

 

 

 



   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกต ิหรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สำนักปลัด)   

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 17,900 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

      

   ค่าใช้สอย รวม 112,100 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน 3,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่าจ้าง
เอกชนดำเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่ายในการ
เผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติ
คุณ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับ
การยกย่องจากทางราชการ  ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตร 

      

 



   

  โดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 
และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับ
ยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทำนอง
เดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของ
ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  พนักงานส่วนตำบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
การสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด 

      

 



   

  - เป็นไปตามระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 

   

    ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม     อบรม
สัมมนา  ดูงานหรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สำนักปลัด) 

      

    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งมน จำนวน 49,350 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตำบลทุ่งมนภายในตำบลทุ่งมน   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร   
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม
สำหรับการจัดทำโครงการ    

      

 

 

 



   

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบฯลฯ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

   

    โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
ภายในตำบลทุ่งมน 

จำนวน 29,750 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ภายในตำบลทุ่งมน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม
สำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

      

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 279,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 180,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 180,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) 
จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน  12  เดือน  เป็นเงิน  180,000  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 99,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง  จำนวน  15,000  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดำเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 

 



   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองช่าง)  

      

   ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน 1,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาตัดหญ้า,จ้างเหมา
รื้อดินภายในท่อและรางระบายน้ำ ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าล้างและอัด
ขยายรูป สำหรับงานกองช่างและกิจกรรมต่างๆ ของกองช่างในการ
ปฏิบัติงานราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 

 

 

 



   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 1,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานสำรับยานพาหนะ 
ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทำนองเดียวกัน  
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 (กองช่าง) 

      

    ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จำนวน 1,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงาน
ส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองช่าง) 

      

 

 

 

 



   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 80,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุประเภทไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่ายไฟฉาย  ฯลฯสำหรับงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 570,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 240,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 240,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  2  อัตรา  จำนวน  12  เดือน   
โดยจ่าย ให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานประจำรถขยะ)  จำนวน  2  อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ฯลฯดังนี้ 1) พระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 ตุลาคม  2558 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง  2 อัตรา 
จำนวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานประจำรถขยะ)  จำนวน  2  อัตรา   
  - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  จำนวน 1,000 บาท  12  เดือน   
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯลฯ ดังนี้ 
 1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที ่2 ลงวันที่  14  สิงหาคม  2558       

      

 

 

 

 

 

 

 



  งบดำเนินงาน รวม 330,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง  โดยจ่ายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน 270,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าบริการสำหรับการทิ้งขยะมูลฝอย หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการฯลฯ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 



 

 

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น ถังขยะชนิดพลาสติก ขนาดไม่น้อย
กว่า 100 ลิตร ทรงกลม ฝาเปิดด้านบน แบบสวิงได้ถอดได้หรือแบบ
ผลัก   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการส่งเสริมและสนับสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบลทุ่งมน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงานของกลุ่มอาชีพต่างภายในตำบลทุ่งมน   โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการ 
ดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร 
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม
สำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สำนักงานปลัด)  (แผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที ่43 
หน้าที่ 105) 

      

 

 

 

 

 



 

    โครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติดภายในตำบลทุ่งมน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อ
ต่อต้านยาเสพติดภายในตำบลทุ่งมน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับ
การจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ฯลฯ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สำนักงานปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ลำดับที ่48
หน้าที่ 106)  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้วตามโครงการป้องกัน 
ยาเสพติด 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอคำเข่ือนแก้วโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอคำเข่ือนแก้ว  
 
 

      



- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   

  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.6/ว 3188   
ลงวันที่ 228  พฤษภาคม 2559  
3) หนังสืออำเภอคำเขื่อนแก้ว ที ่ยส 0318.12/ว 839 ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2565 
(สำนักปลัด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ลำดับ 47 
หน้าที่ 106) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 490,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 70,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทงตำบลทุ่งมน  ประจำปีงบประมาณ  2566 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เกี่ยวกับค่ารับรองผู้ที่รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่  
ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่าการแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นและ
ประหยัด  
- เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.2546 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ลำดับที ่3 หน้า 116) 

      

 

 

 



    โครงการส่งเสริมประเพณีพุทธศาสนาแห่เทียนพรรษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีพุทธ
ศาสนาแห่เทียนพรรษาตำบลทุ่งมนประจำปีงบประมาณ  2566 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จำเป็นในการจัดงาน ค่าพิธีทางศาสนาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จำเป็นและ 
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจำเป็นและประหยัด 
- เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.2546 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ลำดับที ่1 หน้า 116) 

      

    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  
 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เกี่ยวกับค่ารับรองผู้ที่รับเชิญมาร่วมงานและ 
ผู้มาร่วมงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด
สถานที ่ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่าการแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นและ
ประหยัด  

      

 



   

  - เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.2546 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ลำดับที ่4 หน้า 117) 

   

  งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนให้กับที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอคำเข่ือนแก้วโครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ลำดับที ่5 หน้า 117) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

    อุดหนุนให้กับโรงเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน ตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

จำนวน 90,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ให้กับโรงเรียนดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านทุ่งมน    
2. โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา  
3. โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม  
- เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

      

 

 



   

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ลำดับที ่7 หน้า 118) 

   

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในตำบลทุ่งมน ทั้ง 3 โซน ใน
โครงการสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จำนวน 240,000 บาท 

      

  
- อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในตำบลทุ่งมน ทั้ง 3 โซนใน
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ทั้ง  3 โซน 
ประกอบด้วย  
 โซนที ่1. หมู่ 1,2,8  
 โซนที ่2. หมู่ 3,7,  
 โซนที ่3. หมู่ 4,5,6,9 
(กองการศึกษา )แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ลำดับที่ 8 หน้า 118) 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง รวม 5,875,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 858,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 858,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 646,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  2 อัตรา จำนวน 12  เดือน 
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  ผู้อำนวยการกองช่าง    จำนวน  1  ตำแหน่ง 
(2)  นายช่างโยธา   จำนวน  1  ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงาน  ดังนี้   
(1) ผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  42,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 170,000 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1  อัตรา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน  12  เดือน   
เป็นเงิน  170,000  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ 
 ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558  

      

 

 



 

  งบดำเนินงาน รวม 687,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 269,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 188,000 บาท 

      

  
1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน 
ส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง
วันที่29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาด 
ไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการต่าง ๆ บุคคลหรือ
คณะกรรมการ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง บุคคลหรือ
คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย หรือบุคคลหรือ
คณะกรรมการอ่ืนใดตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปพระราชบัญญัติ,ตามระเบียบ,หนังสือสั่งการและประกาศ  
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  
  

      

 



 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองช่าง)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 66,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบลที่ไม่มีบ้านพักเป็นของ
ตนเอง และได้เช่าบ้านพักเพ่ืออยู่อาศัย ตามสิทธิ์ที่พึงม ี  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  (กองช่าง) 

      

 



 

 

   ค่าใช้สอย รวม 323,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานราชการอื่นๆ จำนวน 208,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่างเหมาบริการบุคคล ช่วยปฏิบัติงานราชการในกอง
ช่าง จำนวน 2 อัตรา และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้าง
เหมาตัดหญ้า,จ้างเหมารื้อดินภายในท่อและรางระบายน้ำ ฯลฯ และเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าล้างและอัดขยายรูป สำหรับงานกองช่างและกิจกรรม
ต่างๆ ของกองช่างในการปฏิบัติงานราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง) 

      

    ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- ค่าจ้างสำรวจ ออกแบบ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- เพ่ือเป็นรายจ่าย จ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือ
นิติบุคคล 
- ตามหนังสือ ด่วนมากที่สุด เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  
(กองช่าง) 

      



 

 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานสำรับยานพาหนะ 
ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทำนองเดียวกัน  
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนตำบล   
และพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 (กองช่าง) 

      

    ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงาน
ส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองช่าง) 

      

 

 



 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท 

      

  
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  

      

 



   

  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)  

   

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้
หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กัน  และสี  แผ่นซีดีรูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

      

 

 



   

  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 

   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5  
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

 

 

 

 

 

 



  งบลงทุน รวม 4,330,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,330,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 756,800 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งสาธารณูปโภค หรือ
โครงการสร้างพ้ืนฐาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านนางทรงศรี  
วงศ์สุวรรณ ถึงไร่นางหยาดพิรุณ นามวงษา หมู่ที่ 6 บ้านดู่ 

จำนวน 482,000 บาท 

      

  
- ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 หน้า 131 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนโซง – เหล่าโป่ 1 
(กม.0+000 – 0+123) จากบ้านนางนวลจันทร์ ขาวผิว ถึงบ้าน 
นายผดุง ไชยศรี หมู่ที่ 8 บ้านโซง 

จำนวน 354,000 บาท 

      

  
- ปริมาณงาน  
1.ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 164 ตารางเมตร  
2.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 410 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 หน้า 133 

      

 

 



    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนทุ่งมน 1 ข้างวัดป่า
พุทธรักษาอ้อมไปด้านหลังวัดป่าพุทธรักษาหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมน 

จำนวน 481,000 บาท 

      

  
- ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 หน้า 128 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ทม.023 (จาก
รอยต่อถึงวัดทุ่งสบาย) หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน 

จำนวน 476,000 บาท 

      

  
- ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 หน้า 132 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ทม.033  
(กม.0+164 – 0+434)  จากดอนม่วงถึงแยกท่ีนานายสมชาย หมู่ที่ 4  
บ้านโพนสิม 

จำนวน 489,900 บาท 

      

  
- ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 หน้า 129 

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ทม.039  จากไร่
นายสุที สายคำวงษ์ ถึงไร่นางวาสนา โพธิงอก หมู่ที่ 9 บ้านมะพริก 

จำนวน 237,800 บาท 

      

  
- ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 หน้า 134 

      

 

 

 



    โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย จากนานางซอ สิทธิหา ถึงนานางชย่อม 
มีคุณ หมู่ที่ 9 บ้านมะพริก 

จำนวน 48,500 บาท 

      

  
- ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
ไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนด  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 หน้า 135 

      

    
โครงการก่อสร้างและยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ถนนมะพริก 
2 (กม.0+000 – 0+200)จากสี่แยกทางเข้าหนองบั่วถึงบ้านนายถวิล  
สีเทา ตลอดสาย หมู่ที่ 5 บ้านมะพริก 

จำนวน 493,000 บาท 

      

  
- ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 หน้า 129 

      

    
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยส.ถ. 46 – 003  
(กม.0+015 – 0+215) สาย สามแยกโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยาถึงบ้าน
นางหนูกุล ตาซื่อ หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าโป่ 

จำนวน 481,000 บาท 

      

  
-ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร 
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 หน้า 126 

      

   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณูปการ) 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)     

      

 

 

 



   

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  หนังสือ และคู่มือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2532 
4) หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0408/ว 85 ลงวันที่ 13  
กรกาคม 2541 
5) หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที ่นร 0407/ว 150 ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2544 
6) คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  สำนักมาตรฐานงบประมาณสำนัก
งบประมาณ กุมภาพันธ์ 2555 
7) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5  มีนาคม 2561 
8) หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 643 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562(กองช่าง) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 433,600 บาท 
  งบบุคลากร รวม 235,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 235,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 235,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  1  อัตรา 
จำนวน 12  เดือน  เป็นเงิน 235,000 บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จำนวน  1  ตำแหน่ง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่4)  
5) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
 ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)  
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

 

 

 

 

 



  งบดำเนินงาน รวม 198,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 21,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน 
ส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  จำนวน  21,000  บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

 

 

 

 



   ค่าใช้สอย รวม 135,600 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล   
ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

 

 

 

 

 

 



   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ 
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการสำหรับ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพ่ือประชุมฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน หรือติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ฯลฯ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
(กองส่งเสริมการเกษตร)  

      

    ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้าง  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท.
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ 
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว 
1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.
0808.2/ ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และเป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

      

 

 

 

 



    โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบย่ังยืนตามแนวทฤษฎีใหม่แบบเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรอินทรีย์ 

จำนวน 25,600 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
ยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอินทรีย์ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดโครงการ 
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค ์ ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  
ลำดับที่ 5 หน้าที่ 113) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
 (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการในค่าใช้สอย  

      

 



   

  (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่าย 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

   

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง 
รายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3.รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน 
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/ 
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

 

 

 



   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน 
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท.0808.2/ 
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางพิจารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 190,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 190,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
น้ำ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์   
ป้ายรณรงค ์ ค่าน้ำดื่ม ในการดำเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  
ลำดับที่ 2 หน้าที่ 113 )   

      

    โครงการธนาคารน้ำใต้ดนิ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดโครงการ   
ค่าวัสดุการเกษตร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์   
ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552   

      

   
  2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   



3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 – 2570  
ลำดับที่ 10 หน้าที่ 115 )   

    โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าตามแนวพระราช
เสาวนีย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค ์ ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลำดับที่ 3 หน้าที ่113 )   
(กองส่งเสริมการเกษตร)  

      

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ   
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค ์ ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ   

      

   
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   

1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  

   



 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองส่งเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  
ลำดับที่ 7 หน้าที่ 114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 310,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานผู้ผลิตน้ำประปา) 
1 ตำแหน่ง จำนวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (กองช่าง) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง  1  อัตรา 
จำนวน  12  เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานผู้ผลิตน้ำประปา)  1  ตำแหน่ง     
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2) ลงวันที่  14  สิงหาคม  2558  (กองช่าง) 

      

 

 

 

 



  งบดำเนินงาน รวม 140,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จำนวน 9,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล  และพนักงานจ้าง    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (กองช่าง) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ    

      

 



   

  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองช่าง)  

   

   ค่าใช้สอย รวม 34,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการในการซ่อมบำรุงระบบประปา จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการซ่อมแซมระบบประปาที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งมน เช่น จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง 
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอถังประปาและจ้างเหมาบริการวางท่อ
ประปา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 

      

    ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตใช้น้ำประปาบาดาล จำนวน 2,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตใช้น้ำประปาบาดาล กิจการ
ประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งมน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม   

      

 

 



    จ้างเหมาบริการทดสอบคุณภาพน้ำประปา จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำประปา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 1,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานสำรับยานพาหนะ 
ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทำนองเดียวกัน ค่า
พาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการ
เดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 
ต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 (กองช่าง) 

      

 



    ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จำนวน 1,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงาน
ส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองช่าง) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบท่อประปา ระบบกรองประปา เครื่องสูบ
น้ำและตู้ควบคุม ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง    
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการในค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

      

 



   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- ค่าวัสดุที่เก่ียวกับระบบประปา เช่น ท่อ PVC ข้อต่อ PVC สารส้ม 
คลอรีน  กาว   กรวดทรายกรอง   และ อ่ืน ๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 86,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 86,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

  งบลงทุน รวม 50,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 50,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน 
5,000  บาทต่อครั้ง ในการซ่อมแซมระบบประปา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(กองช่าง) 
  

      

 


