


องคการบริหารสวนตําบลทุงมน
เขต/อําเภอ คําเขื่อนแกว    จังหวัดยโสธร
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พื้นที่ 61.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,925 คน
ชาย 3,000 คน

หญิง 2,925 คน

ขอมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งมน
อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงมน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทุงมน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงมนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลทุงมน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 47,805,903.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 44,007,655.59 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,434,220.49 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
16,045.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 134,775.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 28,890,743.22 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 8,831.76 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 286,108.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 81,653.85 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 133,030.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 206,245.78 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,132,355.13 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,042,518.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 5,744,176.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 22,187,119.39 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,501,405.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,082,720.06 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,522,894.33 บาท

งบลงทุน จํานวน 575,100.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,505,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 4,397,176.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 6,270,900.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงมน
อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 17,473.42 110,200.00 133,200.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

238,521.20 324,800.00 325,700.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 237,431.28 222,000.00 240,600.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

170,780.00 140,000.00 180,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 134,574.72 110,600.00 147,200.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 300.00 200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 798,780.62 907,900.00 1,026,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,216,049.20 17,489,100.00 17,064,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,216,049.20 17,489,100.00 17,064,100.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,589,820.00 17,773,000.00 18,696,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

18,589,820.00 17,773,000.00 18,696,700.00

รวม 35,604,649.82 36,170,000.00 36,787,700.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงมน
อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,905,113.00 9,389,700.00 9,990,479.00

งบบุคลากร 11,660,595.37 12,678,310.00 12,536,710.00

งบดําเนินงาน 5,245,805.21 8,504,950.00 8,530,511.00

งบลงทุน 2,555,627.00 3,656,040.00 3,843,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,653,689.58 1,941,000.00 1,887,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 30,020,830.16 36,170,000.00 36,787,700.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งมน

อําเภอคําเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลทุ่งมน
อําเภอคําเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,989,976

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,350,710

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,174,435

แผนงานสาธารณสุข 1,608,420

แผนงานสังคมสงเคราะห 441,860

แผนงานเคหะและชุมชน 818,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,050

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 335,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,202,320

แผนงานการเกษตร 506,450

แผนงานการพาณิชย 310,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,990,479

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,787,700



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทุงมน

อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,990,479 9,990,479
    งบกลาง 9,990,479 9,990,479

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 3,798,230 335,980 2,081,000 238,560 6,453,770
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,706,920 0 0 0 1,706,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,091,310 335,980 2,081,000 238,560 4,746,850

งบดําเนินงาน 1,730,086 123,120 657,000 0 2,510,206
    คาตอบแทน 584,090 50,120 362,000 0 996,210

    คาใชสอย 677,996 73,000 230,000 0 980,996

    คาวัสดุ 211,000 0 60,000 0 271,000

    คาสาธารณูปโภค 257,000 0 5,000 0 262,000

งบเงินอุดหนุน 26,000 0 0 0 26,000
    เงินอุดหนุน 26,000 0 0 0 26,000

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 764,580 0 764,580
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 764,580 0 764,580

งบดําเนินงาน 564,970 21,160 586,130
    คาตอบแทน 245,970 0 245,970

    คาใชสอย 249,000 11,160 260,160

    คาวัสดุ 70,000 10,000 80,000

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 441,400 2,680,000 3,121,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 441,400 2,680,000 3,121,400

งบดําเนินงาน 248,560 2,108,475 2,357,035
    คาตอบแทน 75,560 211,000 286,560

    คาใชสอย 109,000 915,475 1,024,475

    คาวัสดุ 64,000 982,000 1,046,000

งบลงทุน 0 100,000 100,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,596,000 1,596,000
    เงินอุดหนุน 0 1,596,000 1,596,000

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 229,220 0 229,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 229,220 0 229,220

งบดําเนินงาน 186,200 1,128,000 1,314,200
    คาตอบแทน 20,200 0 20,200

    คาใชสอย 100,000 878,000 978,000

    คาวัสดุ 66,000 250,000 316,000

งบเงินอุดหนุน 0 65,000 65,000
    เงินอุดหนุน 0 65,000 65,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 289,420 289,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 289,420 289,420

งบดําเนินงาน 152,440 152,440
    คาตอบแทน 30,340 30,340

    คาใชสอย 122,100 122,100

หนา : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 180,000 240,000 420,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 180,000 240,000 420,000

งบดําเนินงาน 98,000 300,000 398,000
    คาตอบแทน 16,000 20,000 36,000

    คาใชสอย 2,000 240,000 242,000

    คาวัสดุ 80,000 40,000 120,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 50,050 50,050
    คาใชสอย 50,050 50,050

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

หนา : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 145,000 145,000
    คาใชสอย 145,000 145,000

งบเงินอุดหนุน 190,000 190,000
    เงินอุดหนุน 190,000 190,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 908,320 908,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 908,320 908,320

งบดําเนินงาน 601,000 601,000
    คาตอบแทน 247,000 247,000

    คาใชสอย 269,000 269,000

    คาวัสดุ 85,000 85,000

งบลงทุน 3,693,000 3,693,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 3,693,000 3,693,000

หนา : 7/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 230,000 0 230,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 230,000 0 230,000

งบดําเนินงาน 136,600 139,850 276,450
    คาตอบแทน 21,000 0 21,000

    คาใชสอย 85,600 139,850 225,450

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

หนา : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 120,000 120,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 140,000 140,000
    คาตอบแทน 10,000 10,000

    คาใชสอย 34,000 34,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000

    คาสาธารณูปโภค 86,000 86,000

งบลงทุน 50,000 50,000
    คาครุภัณฑ 50,000 50,000

หนา : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,989,976

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,350,710

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,174,435

แผนงานสาธารณสุข 1,608,420

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 441,860

แผนงานเคหะและชุมชน 818,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,050

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 335,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,202,320

แผนงานการเกษตร 506,450

แผนงานการพาณิชย์ 310,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,990,479

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,787,700

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารสวนตําบลทุงมน และโดยอนุมัติของนายอําเภอคําเขื่อนแก้ว

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,787,700 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,787,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งมน
อําเภอคําเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงมนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงมนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายอุดม  พิจารณ์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงมน

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์)

ตําแหนง นายอําเภอคําเขื่อนแก้ว



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลทุงมน

อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 70,842.75 800.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 71,061.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 3,414.42 100,000.00 20.00 % 120,000.00
     ภาษีป้าย 2,392.00 13,055.00 10,000.00 30.00 % 13,000.00
     อากรการฆาสัตว 140.00 204.00 200.00 0.00 % 200.00

รวมหมวดภาษีอากร 144,435.75 17,473.42 110,200.00 133,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 843.90 931.20 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 328,164.00 212,680.00 250,000.00 -8.00 % 230,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

130.00 150.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,710.00 200.00 900.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 660.00 920.00 700.00 71.43 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง

0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 237.00 10.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 4,548.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 11,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

4,000.00 5,360.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 200.00 100.00 % 400.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 280.00 300.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 300.00 700.00 800.00 -37.50 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 600.00 200.00 400.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 190.00 50.00 200.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 170.00 110.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 350,922.90 238,521.20 324,800.00 325,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาเชาหรือบริการ 6,100.00 600.00 2,000.00 -75.00 % 500.00
     ดอกเบี้ย 226,076.02 236,831.28 220,000.00 9.09 % 240,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 232,176.02 237,431.28 222,000.00 240,600.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 143,650.00 170,780.00 140,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 7,100.00 0.00 0.00 100.00 % 180,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 150,750.00 170,780.00 140,000.00 180,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 300.00 -33.33 % 200.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 454.72 300.00 233.33 % 1,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 14,000.00 10,000.00 150.00 % 25,000.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 120,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 76,500.00 120,120.00 100,000.00 -99.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 76,500.00 134,574.72 110,600.00 147,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 11,100.00 0.00 300.00 -33.33 % 200.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 11,100.00 0.00 300.00 200.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 343,415.46 340,522.04 340,000.00 6.76 % 363,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,157,686.08 8,507,919.01 9,000,000.00 -4.67 % 8,580,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,202,521.76 2,184,486.75 2,400,000.00 4.17 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 58,323.34 61,062.09 55,000.00 -9.09 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,226,318.73 4,518,339.42 5,100,000.00 -1.96 % 5,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 55.00 1,020.00 100.00 900.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 40,180.03 37,810.24 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 46,078.36 40,186.65 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

427,800.00 524,703.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 5,610.00 0.00 4,000.00 -97.50 % 100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,507,988.76 16,216,049.20 17,489,100.00 17,064,100.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,673,238.00 18,589,820.00 17,773,000.00 5.20 % 18,696,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,673,238.00 18,589,820.00 17,773,000.00 18,696,700.00
รวมทุกหมวด 36,147,111.43 35,604,649.82 36,170,000.00 36,787,700.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงมน

อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,787,700   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 133,200 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 120,000 บาท

-เทียบเคียงกับรายรับจริง ป 2563

ภาษีป้าย จํานวน 13,000 บาท

-เทียบเคียงกับรายรับจริง ป 2563

อากรการฆาสัตว จํานวน 200 บาท

-เทียบเคียงกับรายรับจริง ป 2563

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 325,700 บาท
คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว จํานวน 100 บาท

-ตั้งตามการขออนุญาตฆาสัตว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

-เทียบเคียงกับประมาณการ ป 2563

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 230,000 บาท

-เทียบเคียงประมาณการป 2563  และตามยอดผูใชถังขยะราย
ใหม

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

-เทียบเคียงประมาณการป 2563 และ 2564

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

-เทียบเคียงประมาณการป 2563 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,200 บาท

-เทียบเคียงประมาณการป 2563 และรับจริง 2563
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คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

-ตามหนังสือ ว 1095 รายรับใหมในการเลือกตั้งป 2565

คาธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

จํานวน 500 บาท

-คาดวาจะออกประกาศเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

-สําหรับคาธรรมเนียมอื่นๆที่ไมไดระบุไว

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200 บาท

-เทียบเคียงประมาณการ ป 2564

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

จํานวน 500 บาท

-เพื่อกรณีมีผูไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดของบาน
เมือง

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อกรณีไมปฏิบัติตามขอบังคับทองถิ่น

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

-กรณีไมปฏิบัติตามสัญญา

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 15,000 บาท

-เทียบเคียงกับประมาณการป 2564 และรายรับจริง ป 2563

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 6,000 บาท

-เทียบเคียงกับการรับจริงป 2563

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 400 บาท

-เพื่อรองรับการปรับปรุงขอบัญญัติ

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท

-เทียบเคียงประมาณการป 2563 และ 2564

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 500 บาท

-เทียบเคียงประมาณการป 2563
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

-เทียบเคียงรับจริง ป 2563 และตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่ปรับ
ปรุงใหม

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

-เทียบเคียงรับจริง ป 2563

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 240,600 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 100 บาท

-กรณีมีหนวยงานอื่นขอเชาหรือใชพื้นที่

คาเชาหรือบริการ จํานวน 500 บาท

-เทียบเคียงรับจริง ป 2563

ดอกเบี้ย จํานวน 240,000 บาท

-เทียบเคียงรับจริง ป 2563

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 180,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 180,000 บาท

-เทียบเคียงรับจริง ป 2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 147,200 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 200 บาท

-เพื่อกรณีจําหนายวัสดุสํานักงานที่ใชแลว

เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 1,000 บาท

-เงินบริจาคและกรณีมีผูบริจาคภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 25,000 บาท

-ประมาณการตามโครงการในขอบัญญัติ ป 2565

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 120,000 บาท

-ประมาณการตามรายรับจริง ป 2563

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

-กรณีมีรายรับอื่นๆที่ไมไดระบุไว

หมวดรายได้จากทุน รวม 200 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 200 บาท

-กรณีมีการขายทอดตลาดทรัพยสิน
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,064,100 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 363,000 บาท

-เทียบเคียงประมาณรายรับจริง ป 2563

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,580,000 บาท

-เทียบเคียงประมาณรายรับจริง ป 2563

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,500,000 บาท

-เทียบเคียงประมาณ ป 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

-เทียบเคียงประมาณรายรับจริง ป 2563

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

-เทียบเคียงประมาณรายรับป 2564

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 1,000 บาท

-เทียบเคียงประมาณรายรับจริง ป 2563

คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000 บาท

-เทียบเคียงประมาณรายรับป 2564

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

-เทียบเคียงประมาณรายรับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

-เทียบเคียงประมาณรายรับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 100 บาท

-เทียบเคียงประมาณรายรับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,696,700 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,696,700 บาท

-เทียบเคียงประมาณรายรับปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 131,467 141,756 158,100 -5.95 % 148,690

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,320 7,452 6,600 -6.06 % 6,200

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,053,700 6,276,400 6,810,000 2.79 % 7,000,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,887,200 1,848,800 1,852,800 5 % 1,945,440

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 13,000 18,000 0 % 18,000

เงินสํารองจาย 40,544 346,611 279,309 32.59 % 370,329

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 361,820

(1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 89,424 90,000 -100 % 0

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 90,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลทุงมน

อําเภอคําเขื่อนแก้ว    จังหวัดยโสธร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

154,805 181,670 367,934 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 50,000

รวมงบกลาง 8,285,036 8,905,113 9,582,743 9,990,479
รวมงบกลาง 8,285,036 8,905,113 9,582,743 9,990,479
รวมงบกลาง 8,285,036 8,905,113 9,582,743 9,990,479

รวมแผนงานงบกลาง 8,285,036 8,905,113 9,582,743 9,990,479
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,713,600 1,713,600 1,520,557 -32.77 % 1,022,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 2,398,320 2,205,277 1,706,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,847,820 1,952,640 2,146,850 -37.32 % 1,345,670

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 835,200 955,200 967,680 -47.13 % 511,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 83,640 83,640 72,000 -66.67 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,976,660 3,201,480 3,396,530 2,091,310
รวมงบบุคลากร 5,374,980 5,599,800 5,601,807 3,798,230

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

117,000 0 260,490 92.36 % 501,090

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,620 4,320 5,000 -60 % 2,000

คาเชาบ้าน 108,000 108,500 114,000 -57.89 % 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 33,000

รวมค่าตอบแทน 244,320 130,110 424,490 584,090
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 110,000

(1)รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 383,368 0 0 0 % 0

(2) โครงการคาจ้างเพื่อศึกษา วิจัย  
ประเมินผลความพึงพอใจ 

20,000 0 0 0 % 0

(2) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการขององค์การ
บริหารสวนตําบลทุงมน

0 0 0 100 % 25,000

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 0 174,906.5 0 0 % 0

2.โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการของ อบต.ทุง
มน  

0 20,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 70,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการที่ทําการ อบต.ทุงมน

0 0 60,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการของ อบต.ทุง
มน  

0 0 25,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,236 6,825 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 100,000

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

110,995 77,294 150,000 -100 % 0

(10) โครงการสงเสริมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรองค์การบริหารสวนตําบลทุงมน  

0 0 20,000 -100 % 0

(2)  โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป 61,960 0 0 0 % 0

(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 100,000

(2)โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป 0 0 500,000 -100 % 0

(3)  โครงการเปิดวิสัยทัศน์และการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของ  

0 0 44,842 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

(3)  โครงการเปิดวิสัยทัศน์และการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานขององค์การบริหาร
สวนตําบล

0 331,743 0 0 % 0

(3) คาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับ
คาสินไหมทดแทน

0 0 0 100 % 3,000

(4)  โครงการ  อบต.เคลื่อนที่   0 0 30,000 -100 % 0

(4)  โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

0 0 0 100 % 183,734

(4) ) โครงการ  อบต.เคลื่อนที่ 0 26,750 0 0 % 0

(4) โครงการ  อบต.เคลื่อนที่ 24,960 0 0 0 % 0

(5)  คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน

0 2,500 5,000 -100 % 0

(5) โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลขาวสาวของราชการ พ.ศ. 
2540

0 0 0 100 % 12,432

(5)โครงการเวทีประชาคมกับการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน   

16,404 0 0 0 % 0

(6) โครงการเวทีประชุมประชาคมกับแผน
พัฒนาท้องถิ่นบูรณาการรวมกับแผนชุมชน

0 14,120 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

(6) โครงการสงเสริมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรองค์การบริหารสวนตําบลทุงมน

0 0 0 100 % 13,540

(7)   โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

0 0 10,000 -100 % 0

(7) โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 100 % 13,540

(7) โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 17,854 0 0 % 0

(8)  โครงการ  อบต.เคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 26,750

(8)โครงการปรองดอง สมานฉันท์ สร้าง
ความสุขอยางยั่งยืนแกประชาชน  

0 0 10,000 -100 % 0

(9) โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540

0 0 10,000 -100 % 0

6) โครงการเวทีประชุมประชาคมกับแผน
พัฒนาท้องถิ่นบูรณาการรวมกับแผนชุมชน 

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 79,096.93 97,581.74 100,000 -40 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 706,019.93 769,574.24 1,384,842 677,996
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 74,514 49,934 45,000 37.78 % 62,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 4,995 3,000 33.33 % 4,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 31,200 19,974 15,000 66.67 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,200 18,300 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 167,319.7 44,496 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,040 500 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 16,040 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 285,273.7 154,239 220,000 211,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 150,516.31 145,166.25 150,000 6.67 % 160,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,666 8,446 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,916.39 2,152.23 10,000 -50 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 84,514.82 101,822.36 130,000 -61.54 % 50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 245,613.52 257,586.84 302,000 257,000
รวมงบดําเนินงาน 1,481,227.15 1,311,510.08 2,331,332 1,730,086

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 0 120,000 0 0 % 0

(2) โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 7,000 -100 % 0
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1)เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง หุ้มหนัง PU 
สีดํา

0 0 5,800 -100 % 0

3)ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก    0 0 4,500 -100 % 0

4)ชั้นเก็บเอกสารแบบ 20 ชอง      0 0 7,000 -100 % 0

เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง หุ้มหนัง PU สี
ดํา

0 2,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 7,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว 7,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 (1)เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 

8,000 0 0 0 % 0

เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart 
Card)

2,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,800 129,500 24,300 0
รวมงบลงทุน 17,800 129,500 24,300 0

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564  09:40 หน้า : 9/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 16,000

(2)โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

1)อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563     

0 6,000 0 0 % 0

1)อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

0 0 6,000 -100 % 0

1)อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช  1,000 0 0 0 % 0

2)โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  

0 10,000 10,000 -100 % 0

2)อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร  28  กรกฎาคม 

1,000 0 0 0 % 0
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3)อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 

1,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,000 16,000 16,000 26,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,000 16,000 16,000 26,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,877,007.15 7,056,810.08 7,973,439 5,554,316
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 335,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 335,980
รวมงบบุคลากร 0 0 0 335,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,220

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 17,900

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,120
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการเวทีประชุมประชาคมกับแผน
พัฒนาท้องถิ่นบูรณาการรวมกับแผนชุมชน

0 0 0 100 % 23,000

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

(3) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 73,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 123,120

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 459,100
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,209,300 1,276,680 1,361,140 9.98 % 1,497,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 471,360 490,440 517,200 4.8 % 542,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,280 6,060 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,736,940 1,815,180 1,920,340 2,081,000
รวมงบบุคลากร 1,736,940 1,815,180 1,920,340 2,081,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 160,000 6.25 % 170,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,940 2,160 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 121,000 137,500 144,000 -8.33 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 151,996.75 161,830 334,000 362,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 9,305 0 0 % 0

 คาธรรมเนียมและคาบริการตางๆ 69,000 0 0 0 % 0

(1)  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 15,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาบริการตางๆ 0 42,300 45,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 60,000

(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 50,000

(3)  โครงการสร้างจิตสํานึกในการชําระ
ภาษีท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

(4)  โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0 0 0 100 % 10,000

(5)  โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 64,592 35,536 55,000 -100 % 0

โครงการขยะทองคํา 0 38,300 30,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 17,354 20,000 -100 % 0
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โครงการสร้างจิตสํานึกในการชําระภาษี
ท้องถิ่น

0 3,965 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,450 850 8,000 25 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 135,042 147,610 183,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,949.05 22,041 32,000 -6.25 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 24,470 25,000 20 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 6,949.05 46,511 57,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 737 4,462 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 737 4,462 10,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 294,724.8 360,413 584,000 657,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เหล็ก 2 บานประตู จํานวน 2 ตู้
0 11,000 0 0 % 0

2.คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบล้อหมุน 
จํานวน 3 ตัว 0 4,500 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บานประตู 0 0 5,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนสง รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร์อัตโนมัติ

0 48,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงเหล็กรองรับป้ายประชาสัมพันธ์ เผย
แพรภาษีและงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร
อื่น

0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 *(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 96,000 38,000 0
รวมงบลงทุน 22,000 96,000 38,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,053,664.8 2,271,593 2,542,340 2,738,000
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 238,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 238,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 238,560

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 238,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,930,671.95 9,328,403.08 10,515,779 8,989,976

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 308,580

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 764,580
รวมงบบุคลากร 0 0 0 764,580
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 130,000 46.9 % 190,970

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 130,000 245,970
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
      

0 0 50,000 -100 % 0

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000
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(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 20,000

(2)โครงการฝึกอบรมเครือขายมิสเตอร์เตือน
ภัยตําบลทุงมน   

0 0 10,000 -100 % 0

(3) คาใช้จายโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 64,000

(3)โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตําบลทุงมน   

0 0 30,000 -100 % 0

(4)โครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุดสกัดและ
จุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลปีใหม
สงกรานต์  

12,422 0 15,000 -100 % 0

(4)โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 122,000

(5)โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  

0 0 130,000 -100 % 0

โครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุดสกัดและจุด
บริการประชาชนในชวงเทศกาลปีใหม
สงกรานต์

0 57,747 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 12,422 57,747 235,000 249,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 13,000 45,000 -11.11 % 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 80,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 13,000 145,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 12,422 70,747 510,000 564,970

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(2) โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 7,000 -100 % 0

1)เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง หุ้มหนัง PU 
สีดํา    

0 0 2,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1)เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 17,400 0
รวมงบลงทุน 0 0 17,400 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12,422 70,747 527,400 1,329,550
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งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)โครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุดสกัดและ
จุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลปีใหม
สงกรานต์

0 0 0 100 % 11,160

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 11,160
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 21,160

รวมงานจราจร 0 0 0 21,160
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 12,422 70,747 527,400 1,350,710

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,702,670 1,791,240 1,860,000 -78.53 % 399,400

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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เงินวิทยฐานะ 80,500 101,500 210,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 748,320 619,620 925,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,120 36,120 85,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,621,610 2,590,480 3,122,000 441,400
รวมงบบุคลากร 2,621,610 2,590,480 3,122,000 441,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 230,000 -85.41 % 33,560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,360 3,600 5,000 -60 % 2,000

คาเชาบ้าน 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 42,360 38,600 270,000 75,560
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)คาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติราชการ
อื่นๆ

0 0 0 100 % 84,000

1.คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ 11,400 0 0 0 % 0
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2.คาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติราชการ
อื่นๆ

78,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติราชการ
อื่นๆ

0 84,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติราชการ
อื่นๆ 

0 0 84,000 -100 % 0

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 1,800 40,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 0 100 % 10,000

(2)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,290 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 4,730 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 25,000 -80 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 94,690 90,530 189,000 109,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,100 33,307 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,780 28,970 25,000 20 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 47,880 62,277 60,000 64,000
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รวมงบดําเนินงาน 184,930 191,407 519,000 248,560
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน ประตู จํานวน 1 ตู้ 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 6,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 6,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,806,540 2,781,887 3,647,000 689,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,500,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 890,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,680,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,680,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 206,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 211,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)โครงการ จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 60,000

(2)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 171,700

(3)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาอาหารกลางวัน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 519,645

(4)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษา 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)สําหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)

0 0 0 100 % 114,130

(5)คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 0 100 % 25,000

(6)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000
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1.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 5,000 -100 % 0

2.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

158,100 0 164,900 -100 % 0

3.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาอาหารกลางวัน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

452,120 0 475,300 -100 % 0

4.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษา 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)สําหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี)

105,090 0 109,610 -100 % 0

5.โครงการเปิดวิสัยทัศน์และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา

0 0 18,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  0 57,670 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      

0 159,800 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาใช้จายในการจัดการศึกษา 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)สําหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี) 

0 73,450 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาอาหารกลางวัน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 420,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 715,310 710,920 772,810 915,475
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 9,720 % 982,000

คาอาหารเสริม (นม) 879,562.32 874,002.3 920,050 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 879,562.32 874,002.3 930,050 982,000
รวมงบดําเนินงาน 1,594,872.32 1,584,922.3 1,702,860 2,108,475

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับรับประทาน
อาหาร จํานวน 5 ชุด     

0 22,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
SMART TV จํานวน3 เครื่อง 

0 37,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับ
การประมวลผล    

0 0 23,000 -100 % 0
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2.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,500 25,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1)โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 100,000

1.โครงการจัดทําป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 39,000 0 0 % 0

1.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 150,000 -100 % 0

2.โครงการกอสร้างสนามเด็กเลนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 120,000 -100 % 0

2.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 45,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมูที่ 3

77,700 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 77,700 84,800 270,000 100,000
รวมงบลงทุน 77,700 144,300 295,500 100,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 
3 โรงเรียน

0 0 0 100 % 1,596,000

1.อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 
3 โรงเรียน

1,408,000 0 0 0 % 0

1.อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 
บ้านทุงมน

0 0 464,000 -100 % 0

2.อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
โซงเหลาโป่วิทยา     

0 0 388,000 -100 % 0

3.อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
บ้านมะพริกดูโพนสิม 

0 0 640,000 -100 % 0

อุดหนุนคาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 3 
โรงเรียน 

0 1,380,440 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,408,000 1,380,440 1,492,000 1,596,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,408,000 1,380,440 1,492,000 1,596,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,080,572.32 3,109,662.3 3,490,360 6,484,475
รวมแผนงานการศึกษา 5,887,112.32 5,891,549.3 7,137,360 7,174,435
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 119,441.37 194,160 18.06 % 229,220

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 359,441.37 434,160 229,220
รวมงบบุคลากร 240,000 359,441.37 434,160 229,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 34,600 -47.4 % 18,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 840 720 2,000 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 840 720 36,600 20,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      497,210 588,200 0 0 % 0

1) เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ 

0 0 21,000 -100 % 0
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2)คาจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ กู้ภัย อบ
ต.ทุงมน 

0 0 588,000 -100 % 0

3)คาลงทะเบียน ฯลฯ 0 0 40,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000

(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม และคา
บริการในการเข้ารับการอบรมพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง

0 0 0 100 % 20,000

(4)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   

0 0 20,000 -100 % 0

1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 
ตําบลทุงมน อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 30,000 -100 % 0

2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออกกําจัดลูกน้ํายุงลาย  

0 0 50,000 -100 % 0

2)โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออกกําจัดลูกน้ํายุงลาย    

0 21,910.1 0 0 % 0

3)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

0 0 11,000 -100 % 0
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3)โครงการสงเสริมและรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและทําหมันหมาแมว    

32,880 45,930 0 0 % 0

โครงการตําบลทุงมน ปลอดกลองโฟมและ
ถุงพลาสติก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 

36,592 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 566,682 656,040.1 760,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 57,715 60,000 10 % 66,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 59,100 54,300 150,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 59,100 112,015 210,000 66,000
รวมงบดําเนินงาน 626,622 768,775.1 1,006,600 186,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) ตู้เหล็ก 2 บานประตู 0 0 5,500 -100 % 0

1)เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง หุ้มหนัง PU 
สีดํา 

0 2,500 0 0 % 0

2) โต๊ะทํางานเหล็ก   จํานวน 1  ตัว          
     

0 7,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

2)เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(InkTank Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,500 35,000 0
รวมงบลงทุน 0 9,500 35,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งดานตรวจหรือจุดสกัด ดูแล
การเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดยโสธร อําเภอ
คําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

0 16,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 16,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 16,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 866,622 1,153,716.47 1,475,760 415,420
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 768,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 
ตําบลทุงมน อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 100 % 30,000

(2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออกกําจัดลูกน้ํายุงลาย

0 0 0 100 % 50,000

(3)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าและทําหมันหมาแมว

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 878,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,128,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแก้ว  4,000 5,000 0 0 % 0

(1)อุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแก้ว 0 0 0 100 % 5,000

1)อุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแก้ว  0 0 5,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

(1)อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านโครงการ
ตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 9 
หมูบ้าน

0 0 0 100 % 60,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านโซง   

0 0 20,000 -100 % 0

(10)อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู
บ้าน ตําบลทุงมน  

25,000 0 0 0 % 0

(2) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านเหลาโป่   

0 0 20,000 -100 % 0

(3) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านทุงมน   

0 0 20,000 -100 % 0

(4) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านโพนสิม

0 0 20,000 -100 % 0
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(6) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านดู

0 0 20,000 -100 % 0

(7) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านทุงมน

0 0 20,000 -100 % 0

(8) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านโซง   

0 0 20,000 -100 % 0

(9) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 9 บ้านมะพริก

0 0 20,000 -100 % 0

5) อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านมะพริก  

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 29,000 5,000 185,000 65,000
รวมงบเงินอุดหนุน 29,000 5,000 185,000 65,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 29,000 5,000 185,000 1,193,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 895,622 1,158,716.47 1,660,760 1,608,420
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย
โอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ภายในตําบลทุง
มน   

0 0 30,000 -100 % 0

(2)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลทุงมนภายในตําบลทุงมน   

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 80,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 80,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 160,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 160,000 0
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 289,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 289,420
รวมงบบุคลากร 0 0 0 289,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 23,340

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,340
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 3,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 20,000

(3) โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย
โอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ภายในตําบลทุง
มน

0 0 0 100 % 29,750

(4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลทุงมนภายในตําบลทุงมน

0 0 0 100 % 49,350

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 122,100
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 152,440

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 441,860
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 160,000 441,860
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 616,260 663,720 692,108 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 409,560 421,800 442,800 -59.35 % 180,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,280 18,060 18,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,097,100 1,145,580 1,194,908 180,000
รวมงบบุคลากร 1,097,100 1,145,580 1,194,908 180,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

94,850 126,350 311,450 -95.18 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,100 1,800 5,000 -80 % 1,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,300 8,800 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 140,250 172,950 362,450 16,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)  คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ 10,800 0 0 0 % 0

(1) คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ 0 5,400 0 0 % 0

(1)คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ 0 0 30,000 -100 % 0

(2) คาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติ
งานราชการอื่นๆ

89,600 98,400 90,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,058 7,871 25,000 -100 % 0

(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 1,000

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 1,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 109,458 111,671 175,000 2,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,125 5,657 15,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 59,949 72,740 60,000 -100 % 0
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,400 25,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 78,074 88,797 105,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 327,782 373,418 642,450 98,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) อุปกรณ์ตัดตอวงจร 0 16,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

(2) ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 4 เมตร 4,500 0 0 0 % 0

กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 86,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1*(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 

22,000 0 0 0 % 0

(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 116,800 16,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(10)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโซง  หมูที่  8

248,000 0 0 0 % 0
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(11)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านมะพริก  หมูที่  9

224,000 0 0 0 % 0

(2) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโซง  หมูที่  1

160,000 0 0 0 % 0

(3)โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านโซง  
หมูที่  1

59,000 0 0 0 % 0

(4)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านเหลาโป่  หมูที่  2

319,000 0 0 0 % 0

(5)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านทุงมน  หมูที่  3

229,000 0 0 0 % 0

(6)โครงการกอสร้างไหลทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโพนสิม  หมูที่  4

299,000 0 0 0 % 0

(7)โครงการกอสร้างถนนดิน  บ้านมะพริก  
หมูที่  5

40,500 0 0 0 % 0

1) คาซอมแซมบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ทรัพย์สิน

397,000 417,700 0 0 % 0

1.คาซอมแซมบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ทรัพย์สิน

0 0 597,840 -100 % 0

10.โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝา  ปิดตะแกรงเหล็ก บ้าน
โซง หมูที่ 8

0 0 227,800 -100 % 0
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11.โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมะพริก หมูที่ 9

0 0 159,900 -100 % 0

12.โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 4

0 0 201,000 -100 % 0

2.โครงการกอสร้างและยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโซงหมูที่ 1

0 0 480,000 -100 % 0

3.โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเหลาโป่หมูที่2

0 0 235,000 -100 % 0

4.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุงมน หมูที่ 3

0 0 249,000 -100 % 0

5.โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโพนสิม  หมูที่  4

0 0 249,000 -100 % 0

6.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมะพริก  หมูที่ 5

0 0 206,000 -100 % 0

7.โครงการขยายถนนดินบ้านมะพริก  หมูที่ 
5

0 0 37,800 -100 % 0

8.โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก
บ้านดู  หมูที่  6

0 0 284,000 -100 % 0

9.โครงการกอสร้างขยายไหลทางคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านทุงมน  หมูที่ 7

0 0 174,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้าง  ถนนคอนกรีตเหล็ก  
บ้านมะพริก  หมูที่  9   

0 201,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโซง  หมูที่ 1

0 389,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านมะพริก  หมูที่  5  

0 37,300 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนมะพริก 3 บ้านมะพริก หมูที่ 5 

135,300 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังบ้านโซง หมูที่ 8 
สาย รอบที่สาธารณะประโยชน์หนองกก
โพธิ์

0 66,300 0 0 % 0

โครงการกอสร้างที่กรองน้ําประปาหมูบ้าน  
หมูที่ 5          

0 303,527 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโพนสิม หมูที่ 4 

0 356,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างไหลทางถนนคอนกรีต 
บ้านมะพริก หมูที่ 9 

72,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านทุงมน  หมูที่ 7

0 167,000 0 0 % 0

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
เหลาโป่  หมูที่  2  

0 198,000 0 0 % 0
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โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู 
หมูที่ 6 

292,000 0 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

(1)คาจ้างสํารวจ ออกแบบ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 50,000 -100 % 0

(2)เงินชดเชยคา K สําหรับงานกอสร้าง 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,474,800 2,135,827 3,181,340 0
รวมงบลงทุน 2,591,600 2,151,827 3,181,340 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าระบบประปา 
บ้านทุงมน หมูที่ 3

152,724.36 0 0 0 % 0

(2)ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบประปา 
บ้านโซง หมูที่ 8

169,282.01 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง หมูที่ 4 39,929.48 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 361,935.85 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 361,935.85 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,378,417.85 3,670,825 5,018,698 278,000
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 44,000 69,505 70,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 44,000 69,505 70,000 0
รวมงบดําเนินงาน 44,000 69,505 70,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโซง หมูที่ 1 0 99,536.34 0 0 % 0

(2)ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโซง หมูที่ 8 0 96,713.24 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 196,249.58 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 196,249.58 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 44,000 265,754.58 70,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 216,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 240,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 240,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 239,454 0 0 0 % 0

(1)  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ    0 201,804 230,000 -100 % 0

(1)รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 240,000

รวมค่าใช้สอย 239,454 201,804 230,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุอื่น 0 39,816 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 39,816 40,000 40,000
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รวมงบดําเนินงาน 239,454 241,620 270,000 300,000
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 239,454 241,620 270,000 540,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,661,871.85 4,178,199.58 5,358,698 818,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลุมอาชีพตางๆภายในตําบลทุง
มน

0 0 0 100 % 20,300

(1)โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลุมอาชีพตางๆภายในตําบลทุง
มน  

0 0 30,000 -100 % 0

(2)โครงการอบรมแกนนําเยาวชนเพื่อตอ
ต้านยาเสพติดภายในตําบลทุงมน

0 0 20,000 -100 % 0

(2)โครงการอบรมแกนนําเยาวชนเพื่อตอ
ต้านยาเสพติดภายในตําบลทุงมน

0 0 0 100 % 29,750

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 50,050
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 50,050
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

0 0 0 100 % 10,000

1)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด           

0 10,000 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 10,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 10,000 60,000 60,050
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 10,000 60,000 60,050
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ แขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจําปีงบประมาณ 2564

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 30,000 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสงเสริม
การใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุจัดรวบรวม
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

48,620 0 0 0 % 0

(1)โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง

0 0 0 100 % 70,000
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(2)โครงการสงเสริมประเพณีพุทธศาสนาแห
เทียนพรรษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

0 0 0 100 % 5,000

(3)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 70,000

1.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทงตําบลทุงมน 

0 69,310 70,000 -100 % 0

2.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทงตําบลทุงมน

59,640 0 0 0 % 0

2.โครงการอบรมบรรพชาสามเณรและบวช
ศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจําปีงบประมาณ 
2564 

0 0 40,000 -100 % 0

3.โครงการสงเสริมประเพณีพุทธศาสนาแห
เทียนพรรษา ประจําปีงบประมาณ  2563 

0 8,450 0 0 % 0

3.โครงการสงเสริมประเพณีพุทธศาสนาแห
เทียนพรรษาประจําปีงบประมาณ  2564

0 0 15,000 -100 % 0

4.โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา
ตําบลทุงมน ประจําปีงบประมาณ  2562 

10,000 0 0 0 % 0

4.โครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา ( วันพระเดือนละครั้ง)ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

0 14,285 0 0 % 0
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5. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปีงบ
ประมาณ 2563  

0 69,040 0 0 % 0

5. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปีงบ
ประมาณ 2564  

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 118,260 161,085 175,000 145,000
รวมงบดําเนินงาน 118,260 161,085 175,000 145,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

  1.อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุงมน 0 30,000 0 0 % 0

(1)อุดหนุนคาใช้จายตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้กับโรงเรียน

0 0 0 100 % 60,000

(2)อุดหนุนให้กับที่วาการอําเภอคําเขื่อน
แก้ว

0 0 0 100 % 10,000

1.อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุงมน 30,000 0 30,000 -100 % 0

2.อุดหนุนให้กับโรงเรียนโซงเหลาโป่วิทยา 0 0 30,000 -100 % 0

2.อุดหนุนให้กับโรงเรียนโซงเหลาโป่วิทยา 30,000 0 0 0 % 0

3.อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านมะพริกดูโพน
สิม

30,000 0 30,000 -100 % 0
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4.อุดหนุนให้กับที่วาการอําเภอคําเขื่อนแก้ว 0 0 10,000 -100 % 0

4.อุดหนุนให้กับที่วาการอําเภอคําเขื่อนแก้ว 8,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

(1)อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน ใน
ตําบลทุงมน ทั้ง 3 โซน ในโครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

0 0 0 100 % 120,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน ใน
ตําบลทุงมน ทั้ง 3 โซน ในโครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําปีงบประมาณ  
2562 

229,985.6 0 0 0 % 0

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน ใน
ตําบลทุงมน ทั้ง 3 โซน ในโครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําปีงบประมาณ  
2564

0 0 210,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 327,985.6 30,000 310,000 190,000
รวมงบเงินอุดหนุน 327,985.6 30,000 310,000 190,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 446,245.6 191,085 485,000 335,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 446,245.6 191,085 515,000 335,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 696,320

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 170,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 908,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 908,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 198,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 247,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจ้างสํารวจ ออกแบบ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 100 % 100,000

(2) คาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติ
งานราชการอื่นๆ

0 0 0 100 % 134,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 10,000

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 269,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 85,000
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รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 601,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการกอสร้างอาคารห้องประชุม 0 0 0 100 % 3,173,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

(1)คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 0 100 % 490,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

(1) คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา 
K) (คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 3,693,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,693,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 5,202,320
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,202,320
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 230,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 230,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 19,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 21,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000
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(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม และคา
บริการในการฝึกอบรม

0 0 0 100 % 20,000

(3)โครงการสงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
ตามแนวทฤษฎีใหมแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และการเกษตรอินทรีย์

0 0 0 100 % 25,600

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 85,600
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 136,600

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 366,600
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 150,114 194,160 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 150,114 194,160 0
รวมงบบุคลากร 0 150,114 194,160 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 17,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 360 2,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 360 19,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ     0 0 35,000 -100 % 0

1.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ     0 12,900 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1)  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
 

0 15,130 0 0 % 0

(1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 0 15,000 -100 % 0

(1)โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 15,500

(2)  โครงการปลูกป่าตามแนวพระราช
เสาวนีย์

0 17,600 0 0 % 0

(2) โครงการปลูกป่าตามแนวพระราช
เสาวนีย์

0 0 0 100 % 17,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

(2)โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  0 0 10,000 -100 % 0

(3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0 0 100 % 46,750

(3)โครงการปลูกป่าตามแนวพระราช
เสาวนีย์ 

17,660 0 20,000 -100 % 0

(4)โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน 0 0 0 100 % 50,000

(4)โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน  0 0 10,000 -100 % 0

(5)โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ํา 0 0 0 100 % 10,000

(5)โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 0 20,000 -100 % 0

(7) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช             
    

0 0 50,000 -100 % 0

(8)โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน                   
 

0 0 35,000 -100 % 0

6)โครงการสงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
ตามแนวทฤษฎีใหมแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และการเกษตรอินทรีย์

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 3,108 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,660 48,738 225,000 139,850
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564  09:40 หน้า : 61/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 0
รวมงบดําเนินงาน 17,660 49,098 259,000 139,850

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1)  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

1)เครื่องตัดแตงกิ่งต้นไม้ 0 0 6,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 28,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 28,500 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 17,660 199,212 481,660 139,850
รวมแผนงานการเกษตร 17,660 199,212 481,660 506,450
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 120,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 9,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจ้างเหมาบริการในการซอมบํารุง
ระบบประปาและคาธรรมเนียมการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา

0 0 25,000 -100 % 0

(1) คาธรรมเนียมขอใบอนุญาตใช้น้ําประปา
บาดาล

0 0 0 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

(2) คาธรรมเนียมในการสงตัวอยางน้ําเพื่อ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปา

0 0 0 100 % 10,000

(3) คาจ้างเหมาบริการในการซอมบํารุง
ระบบประปา

0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 0 100 % 1,000

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 1,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 34,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 15,166 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 15,166 0 15,000 10,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 75,660.61 63,304.73 84,000 2.38 % 86,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 1,600 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 75,660.61 63,304.73 85,600 86,000
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รวมงบดําเนินงาน 90,826.61 63,304.73 140,600 140,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

1.ครุภัณฑ์อื่น 0 24,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(1) คาซอมแซมบํารุงรักษา หรือซอมแซม
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 50,000

1.ซอมแซมทรัพย์สินหรือบํารุงรักษา 
ครุภัณฑ์

0 0 30,000 -100 % 0

คาครุภัณฑ์ประตูน้ําบนดิน 6,720 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,720 24,500 30,000 50,000
รวมงบลงทุน 6,720 24,500 30,000 50,000

รวมงานกิจการประปา 97,546.61 87,804.73 170,600 310,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 97,546.61 87,804.73 170,600 310,000

รวมทุกแผนงาน 29,234,188.33 30,020,830.16 36,170,000 36,787,700
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงมน

อําเภอคําเขื่อนแกว   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,787,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,990,479 บาท
งบกลาง รวม 9,990,479 บาท

งบกลาง รวม 9,990,479 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 148,690 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่ อบต.จะตอง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จาง  จํานวน 115,000 บาทและผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 33,690 บาท 
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
จาง ที่ อบต. จะตองจายในอัตรารอยละ 0.2   โดยคํานวณ
จาก คาจางตามงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,945,440 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อที่ได
รับอนุมัติจากผูบริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  
(สํานักปลัด)

เงินสํารองจาย จํานวน 370,329 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายไวเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวน
รวม   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดใหโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางดําเนินการและการใชจายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
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15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางดําเนินการและ
การใชจายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่
16) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2
564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของกับคาใชจายไว
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวม
(สํานักปลัด)

รายจายตามขอผูกพัน

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 90,000 บาท

วันที่พิมพ : 29/7/2564  10:26:40 หนา : 7/188



- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต
.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 361,820 บาท
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงมนถึงแก
ความตายในระหวางรับราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ขาราชการการ และพนักงานสวนทองถิ่น ผูรับ
บํานาญ ลูกจาง และ พนักงานงานจางถึงแกความตาย พ.ศ
. 2560 
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,554,316 บาท

งบบุคลากร รวม 3,798,230 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,706,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

(1) ประเภทคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  514,080   บาท     
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทุงมน จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 20,400
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800  บาท  และ
คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุง
มน จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลทุงมน จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุง
มน จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทุงมน จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท  และคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลทุงมน จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทุงมน จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,022,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทุงมน  คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุง
มน คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงมน
อัตราๆ ละ    คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลทุงมน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,091,310 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,345,670 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  3 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน  1  ตําแหนง
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น  โดยจาย
เป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงมน
ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
 (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงมน ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 511,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง 4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้  
 (1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 2
 อัตรา )  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  216,000  บาท ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถยนต,นักการ
ภารโรง)  จํานวน  2  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
 (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป 2  อัตรา  2 ตําแหนง  (พนักงานขับรถยนต นักการ
ภารโรง)  จํานวน  1,000  บาท  12  เดือน  เป็นเงิน  12,000
  บาท 
 พนักงานจางทั่วไป จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
 (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,730,086 บาท
ค่าตอบแทน รวม 584,090 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 501,090 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  จํานวน    154,690
  บาท  โดยจายใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางดังนี้ 
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                         จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) หัวหนาสํานักปลัด                                       จํานวน  1
  ตําแหนง
(3) นักจัดการงานทั่วไป                                     จํานวน  1
  ตําแหนง
(4) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  2  ตําแหนง
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(5) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต,นักการ
ภารโรง)  จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

(2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน  346,400  บาท  
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

วันที่พิมพ : 29/7/2564  10:26:41 หนา : 20/188



ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 33,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 2563
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 677,996 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1)  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 110,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาจาง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายใน
การเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
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ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website หรือคาใช
จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนํา
โรครายมาสูคน คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาจางเหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ  สิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ  
(2)เพื่อเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
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การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลั
กษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

(2) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให
บริการขององคการบริหารสวนตําบลทุงมน

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ องคการบริหารสวน
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ตําบลทุงมนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจใน
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทุงมนในการให
บริการ 3 ดาน  ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการให
บริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการให
บริการขององคการบริหารสวนตําบลทุงมนในงานที่ให
บริการ จํานวน  4  งาน ไดแก 1. งานดานสาธารณสุข 2. งาน
ดานเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  3. งานดานการ
ศึกษา  4. งานสรางความเขมแข็งภายในชุมชนและทองถิ่น (อาจ
เปลี่ยนแปลงเป็นดานอื่นๆ ได)  โดยจายเป็นคาจางเหมาบริการจัด
จางสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของผู
รับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทุงมน
เก็บรวมรวมขอมูล บันทึกขอมูล ประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูล สรุปผลการวิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงานผลสํารวจ สง
มอบรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
2.  คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3.  คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
4.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นตน  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สามารถเบิกคาใชจายได  ตองเป็นการประชุมที่
เกี่ยวของกับการภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาขอยุติ ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวม
กัน ดังนี้
4.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการสภาทองถิ่น
4.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 29/7/2564  10:26:41 หนา : 27/188



4.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
5.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช
จายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
7.  คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระ
เบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

วันที่พิมพ : 29/7/2564  10:26:41 หนา : 28/188



(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

(3) คาชดใชคาเสียหาย คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดใชคาเสียหาย คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทด
แทนที่ผูเสียหายยื่นคําขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นชดใชกรณี
ที่เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกระทําละเมือตอ
บุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูบริหารทองถิ่นเบิกจาย
โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยการนั้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

(4)  โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จํานวน 183,734 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนิน
การเลือกตั้งใหบรรลุสําเร็จตามกําหมายกําหนดระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง
สิทธิ หนาที่ของตนเองในการเลือกตั้งทองถิ่น อันเป็นสิทธิพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เพื่อ
เป็นการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ใหประชาชนใน
ทองถิ่นไปใชสิทธิเลือกตั้งใหมากที่สุด และมีบัตรเสียนอยที่
สุด และใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของตน
เองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 เพื่อใหการเลือกตั้งดําเนินไปดวยความเรียบ
รอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปอยางสมานฉันท  โดยเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ผูที่
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั้ง ใหรวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือคาน้ํามันเชื่อ
เพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติภารกิจในการเลือก
ตั้ง  คาใชจายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้ง
ผูสมัครและบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผูเสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัด
ซื้อหับบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โต๊ะ
เกาอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจางสถานที่และ
จาเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใช
สําหรับจัดทําป้านประกาศผลการเลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ ที่จํา
เป็น สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวย
เลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง เครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล   คาเชาอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานและ
ที่เลือกตั้ง  คาจางเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน หนากากอนามัย เจ
ลแอลกอฮลลสําหรับทําความสะอาดมือ ฯลฯ  คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
ทองถิ่น
9) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของคาใช
จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
11) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
(นภ) 002/ว 31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใชจาย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
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12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
14) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/6289 ลงวันที่ 16 กรกาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   (สํานักปลัด)
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(5) โครงการอบรมใหความรูตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาวของ
ราชการ พ.ศ. 2540

จํานวน 12,432 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมใหความรู
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาวของราชการ พ.ศ. 2540  เพื่อ
ใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดถูกตองเพื่อสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
ตอองคกรและประชาชนได  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาวของทางราชการ พ.ศ
. 2540  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับ
ที่   12    หนา  125     )
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(6) โครงการสงเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรองคการบริหารสวนตําบลทุงมน

จํานวน 13,540 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลทุงมน   เพื่อใหบุคลากรในองคกรมีความรู และ
ตระหนักถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
งานเกิดขึ้น เพื่อสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกร
และประชาชนได  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557     (สํานักงานปลัด)   (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565  ลําดับที่  13  หนา 125    )
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(7) โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 13,540 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันสถาบัน
สําคัญของชาติเพื่อเสริมสรางความสมานฉันท เชน การจัด
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ  เพื่อสรางความรูรักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การจัดฝึก
อบรม ประชุม ชี้แจงทําความเขาใจ เพื่อสรางทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยเนนการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน  เพื่อสรางความรูรักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักงานปลัด)     (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
  ลําดับที่  30  หนา 148) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565  ลําดับที่  4     หนา  122     )
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(8)  โครงการ  อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 26,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดย
มีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ    คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการดําเนินโครงการ  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร    คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
  ลําดับที่  3  หนา 122   )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท
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(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ) 
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินที่อยูในความรับผิด
ชอบของ อบต.ทุงมน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็น
การจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค    (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 211,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 62,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
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คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
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ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
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วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

4)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง       จํานวน     30,000
     บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ           ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
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ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 257,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทุงมน    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ที่อยูใน
ความรับผิดชอบ ขององคการบริหารสวนตําบลทุงมน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
(สํานักงานปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงมนฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใชประชาสัมพันธขอมูลขาว
สารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทุงมน และการสรางการ
รับรูสูชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการขอมูลขาว
สาร เผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูสู
ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อให
ขอมูลเป็นไปอยางถูกตองและครบถวน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 16,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  ที่ทําการปกครองอําเภอคํา
เขื่อนแกว ประกอบดวย  
    1)จัดงานวันปิยมหาราช
    2)จัดงานวันจักรี
    3)จัดงานวันฉัตรมงคล
    4)จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระ
บรมราชินี
    5)จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกลาเจาอยูหัว
    6)วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ
    7)วันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 9
  หนาที่ 124 )
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(2)โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคําเขื่อนแกวตามโครงการ
สนับสนุนการบริหารงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่  12
 หนาที่  125 ) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 459,100 บาท
งบบุคลากร รวม 335,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 335,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 335,980 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายใหกับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 123,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,120 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,220 บาท

วันที่พิมพ : 29/7/2564  10:26:41 หนา : 56/188



- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 17,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 2563
(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 73,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการเวทีประชุมประชาคมกับแผนพัฒนาทองถิ่นบูรณาการ
รวมกับแผนชุมชน

จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
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องคการบริหารสวนตําบลทุงมน    รวมกับประชุมประชาคมทอง
ถิ่น  กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  เพื่อคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทุงมน    รวมกับประชุมประชาคมทอง
ถิ่น  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  เพื่อแจงแนวทาง
พัฒนาทองถิ่น  รับทราบปัญหา  ความตองการ  ประเด็น  การ
พัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามา
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  โดยใหนําขอมูลพื้น
ฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมู
บานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น  หรือการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น  การพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  เพื่อประชุมคณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทุงมน จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลทุงมน    กําหนด  พรอม
เหตุผลและความจําเป็นเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงมน (ประชุมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  หรือ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง โดยพรอมเหตุผลและความจําเป็นเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงมน    )   โดย
จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใช
จายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม
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ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด) 

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 29/7/2564  10:26:41 หนา : 61/188



(3) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,738,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,081,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,081,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,497,000 บาท

1)  ประเภทเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น  จํานวน   1,497,000    บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  4 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
 (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 542,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได)  จํานวน  1  ตําแหนง  
(3) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)  จํานวน  1
  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
 (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 657,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 362,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง   จํานวน  170,000
  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี (กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  เป็นไปตาม
ระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองคลัง) 

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหลักเกณฑ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.  2562
2) หนังสือที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหลักเกณฑ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว  4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคา
เลาเรียน (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1)  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาจาง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายใน
การเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อ
ความสะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการรองขอ
ของผูมีสิทธิรับเงิน คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานสวน
ทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ราชการ คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ  ที่เป็น
การจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสรางอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจาง
ทนายความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาจางเหมาที่มีลักษณะการ
จางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  หรือป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม (กองคลัง)

(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม(กองคลัง)

(3)  โครงการสรางจิตสํานึกในการชําระภาษีทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสรางจิตสํานึกในการชําระภาษี
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารวมสัมมนามีความรู ความ
เขาใจในหลักการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ
.2510 โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
4) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)
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(4)  โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อออกใหบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ไดแก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีป้าย เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ตางๆที่เกี่ยวของการชําระภาษี เพื่อเรงรัดและใหการจัดเก็บภาษี
ประจําปี2565 ไดตามเป้าหมายที่กําหนด โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
3) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
4) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองคลัง)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  16
  หนา  126)
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(5)  โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีโดยมีวัตถุ
ประสงค เพื่อการเพิ่มรายไดขององคการบริหารสวนตําบลทุง
มน โดยสามารถจัดเก็บภาษีตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง เป็น
ธรรมและสะดวก เพื่อประโยชนในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงมน เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมีระบบที่แนนอน
และสามารถตรวจสอบได โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคา
วัสดุ  อุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
 (กองคลัง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  14
  หนา  126)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
 (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียและการรับบริการโทรสาร สง
เอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงมน อันจะเป็นประโยชนตอทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองคลัง) 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 238,560 บาท
งบบุคลากร รวม 238,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 238,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 238,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  จํานวน 12
 เดือน  โดยจายใหกับ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
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หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,329,550 บาท

งบบุคลากร รวม 764,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 764,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 308,580 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือนโดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ตําแหนง  นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
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., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  4  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  432,000   บาท  และ  โดยจายใหกับพนักงาน
จาง  ดังนี้
(1)  พนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา,พนักงาน
ดับเพลิง) จํานวน  4  ตําแหนง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา,พนักงานดับเพลิง) จํานวน  4
  ตําแหนง   จํานวน  1,000  บาท  12  เดือน  เป็นเงิน  12,000
  บาท 
 พนักงานจางทั่วไป จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
 (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 564,970 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,970 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 190,970 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน  60,970  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
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.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

(2) เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงมน จํานวน  130,000  บาท  
ไดแก (1) อาสาสมัครขอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่ได
รับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่จากผูบริหารทองถิ่นแหง
นั้น  (2) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่อื่นที่
ไปสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถิ่น
แหงนั้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
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 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 2563
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 249,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คาจาง
เอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายใน
การเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
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ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website
หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจ
เป็นพาหะนําโรครายมาสูคน คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คา
เชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาจางเหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการ
อยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ  สิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น รวมทั้งการสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า ตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388
 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 29/7/2564  10:26:41 หนา : 84/188



(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

(3) คาใชจายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 64,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  โดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ 
 เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795
  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 (อปพร.)  
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
(สํานักงานปลัด)  (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2565
  ลําดับที่  2  หนา 115)
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(4)โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 122,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อ
ดําเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ    คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ดําเนินโครงการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร    คา
ป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ 2563
 (สํานักงานปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1   ลําดับที่  1  หนา 16)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
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จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
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ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เป็น 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ผงเคมีดับเพลิง  รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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งานจราจร รวม 21,160 บาท
งบดําเนินงาน รวม 21,160 บาท

ค่าใช้สอย รวม 11,160 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)โครงการป้องกันภัยจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชนใน
ชวงเทศกาลปีใหมสงกรานต

จํานวน 11,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันภัยจุด
ตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลปีใหม
สงกรานตตําบลทุงมน เพื่อดําเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดสกัด
และจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลปีใหมสงกรานต   โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ    คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการดําเนินโครงการ  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร    คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักงานปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับ
ที่  1  หนา 115)

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวัสดุจราจร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
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ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เพื่อเป็นการจัดซื้อวัสดุจราจรในการดําเนินการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุบนทองถิ่น  รวมถึงลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศบาล
สําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุจราจรแบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญา
ญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริ
เออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต)  ป้ายไฟหยุดตรวจ แผน
ป้ายจาจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยาวชะรอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ  สติ๊กเกอรรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

วันที่พิมพ : 29/7/2564  10:26:41 หนา : 94/188



จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 689,960 บาท

งบบุคลากร รวม 441,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 441,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 399,400 บาท

เป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนงๆละ 1อัตรา
ประกอบดวย ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
การศึกษาฯ ระดับตนที่มีคําสั่งในการบรรจุแตงตั้ง ตามระเบียบ
กฎหมายกําหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ(กองการศึกษา)
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ฯ ใน
อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับ ตามอัตราระเบียบ กฎหมาย
กําหนด จํานวน 1 อัตรา(กองการศึกษา) )และเป็นไปตามพระราช
บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
1.พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
 และที่แกไขถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2544

งบดําเนินงาน รวม 248,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,560 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 33,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานสวนตําบลหรือขาราชการสวนทอง
ถิ่น พนักงานจางตามสิทธิของพนักงานสวนตําบลพนักงานจางตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กําหนดใหสามารถเบิกจายได(กองการศึกษา)
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ปฎิบัติหนาที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ(กองการศึกษา)
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแก พนักงานสวนตําบลที่ไมมีบานพัก
ของตนเอง และไดเชาบานพักเพื่ออยูอาศัย ตามสิทธิที่พึงมีและ
ตามระเบียบ กฎหมายกําหนดใหสามารถเบิกคาใชจายประเภทนี้
ได
(กองการศึกษา)
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับ
ขาราชการสวนทองถิ่น หรือผูมีสิทธิ์เบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร (กองการศึกษา) )
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

ค่าใช้สอย รวม 109,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1)คาจางเหมาบริการในการปฏิบัติราชการอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล ชวยปฏิบัติราชการในกอง
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและเพื่อจายจางเหมาบริการ
ตางๆ  (กองการศึกษา) 
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.
 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ– รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 29/7/2564  10:26:42 หนา : 98/188



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบล เชนคาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจางไปฝึกอบรม
สัมมนา(กองการศึกษา)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2557

(2)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล และบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ(กองการศึกษา)
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2)2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาบํารุงรักษาซอมแซมเพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเป็นคาจาง
เหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณี
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหปฏิบัติดังนี้ 
1.คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.คาสิ่งของที่ซื้อมาในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 64,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า ไฟฟ้าประดับ ปลั๊กไฟ และวัสดุตางๆที่
เกี่ยวกับไฟฟ้า รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมรอายุการใชงานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม เมน
บอรด เมาส ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร และอื่นๆที่เกี่ยว
ของที่ใชในกองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความรับ
ผิดชอบเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา) )(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี 2561-2564 ลําดับที่ 13
 หนา 151)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,484,475 บาท
งบบุคลากร รวม 2,680,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,680,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,500,000 บาท

เป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ครูผูดูแล
เด็ก จํานวน  5   อัตราที่มีคําสั่งในการบรรจุแตงตั้ง ตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ(กองการศึกษา)
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหนง ครู ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 อัตราของพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิไดรับ ตามอัตราระเบียบ กฎหมายกําหนด และ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 890,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของพระราชกฤษฎีกาการ
จายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียว
กัน พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ยโสธร เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 4 )ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา
จํานวน 12 เดือน โดยจายใหกับพนักงานจางตามภารกิจ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2553
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดยโสธร เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 4 )ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,108,475 บาท
ค่าตอบแทน รวม 211,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 206,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานสวนตําบลหรือขาราชการสวนทอง
ถิ่น พนักงานจางตามสิทธิของพนักงานสวนตําบลพนักงานจางตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กําหนดใหสามารถเบิกจายได(กองการศึกษา) 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ปฎิบัติหนาที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ(กองการศึกษา)
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 915,475 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)โครงการ จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ ประจําปี 2565 ในเขตพื้นที่ตําบลทุงมนโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย เกี่ยวกับคารับรองผูที่รับเชิญมารวมงานและผูมา
รวมงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงจัด
สถานที่ คาป้าย คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา
จัดนิทรรศการ คาการแสดงและคาใชจายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงาน คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
หรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาประกาศนีย
บัตร และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ให
เบิกจายไดเทาที่จําเป็นและประหยัด เป็นตามพระราช
บัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559(กองการศึกษา )(แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565ลําดับที่ 1 หนา 105) 
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(2)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 171,700 บาท

เพื่อเป็นคาสนับสนุนใชจายการบริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมะพริก    ตั้งไว  44,200  บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานโซง  ตั้งไว   45,900  บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานทุงมน  ตั้งไว   44,200   บาท
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานโพนสิม ตั้งไว 37,400   บาท
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565ลําดับที่ 2
หนา 105)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924ลงวันที่ 8กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(3)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอาหาร
กลางวัน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 519,645 บาท

เพื่อเป็นคาสนับสนุนใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอาหารกลาง
วัน
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมะพริก    ตั้งไว   133,770  บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานโซง  ตั้งไว  138,915   บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานทุงมน  ตั้งไว   133,770  บาท
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานโพนสิม ตั้งไว 113,190    บาท
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ลําดับที่ 5
 หนา 106)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924ลงวัน
ที่ 8กรกฎาคม 2564เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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(4)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาใชจายใน
การจัดการศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)สําหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ3-5ปี)

จํานวน 114,130 บาท

 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมะพริก      29,380 บาท
  คาหนังสือเรียน            5,200 บาท
  คาอุปกรณการเรียน       5,200 บาท
  คาเครื่องแบบนักเรียน     7,800 บาท
  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 11,180 บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานโซง         30,510 บาท
 คาหนังสือเรียน               5,400 บาท
 คาอุปกรณการเรียน         5,400 บาท
  คาเครื่องแบบนักเรียน     8,100 บาท
  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 11,610 บาท
 3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานทุงมน  29,380 บาท
 คาหนังสือเรียน              5,200 บาท
  คาอุปกรณการเรียน        5,200 บาท
  คาเครื่องแบบนักเรียน     7,800 บาท
  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 11,180 บาท       
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานโพนสิม24,860
 คาหนังสือเรียน               4,400 บาท
 คาอุปกรณการเรียน         4,400 บาท
  คาเครื่องแบบนักเรียน      6,600 บาท
  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   9,460 บาท
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559(กองการ
ศึกษา )(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ลําดับที่ 9หนา 106)
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(5)คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบล เชนคาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล พนักงานจางไปฝึกอบรม
สัมมนา(กองการศึกษา)

(6)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล และบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ(กองการศึกษา) 
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ค่าวัสดุ รวม 982,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 982,000 บาท

(1)อาหารเสริม (นม) จํานวน 962,000  บาท
เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในเขตตําบล
ทุงมน ดังนี้
 1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมะพริก      ตั้งไว 48,800 บาท
 2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานโซง       ตั้งไว 50,900 บาท
 3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานทุงมน    ตั้งไว 48,800    บาท
 4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานโพนสิม  ตั้งไว  40,700 บาท
 5.โรงเรียนบานทุงมน                   ตั้งไว 235,900 บาท
 6.โรงเรียนบานมะพริกดูโพนสิม       ตั้งไว 331,500 บาท
 7.โรงเรียนโซงเหลาโป่วิทยา           ตั้งไว 205,400 บาท
       เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
ทุงมน ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตําบลทุงมน ประจําปีการ
ศึกษา  2565 (กองการศึกษา )(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
 ลําดับที่ 3 หนา 105) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8กรกฎาคม 2564เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559
(2)คาวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 20,000  บาท
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาเพื่อ
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

(1)โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้ง 4 แหง รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทุงมนกําหนดเป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,596,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน 3 โรงเรียน จํานวน 1,596,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน ดังนี้
 1.โรงเรียนบานทุงมน              ตั้งไว  487,200  บาท
 2.โรงเรียนโซงเหลาโป่วิทยา       ตั้งไว  424,200 บาท
 3.โรงเรียนบานมะพริกดูโพนสิม  ตั้งไว  684,600  บาท
เพื่ออุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน  ในเขตพื้นที่ตําบลทุงมน
ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาทองถิ่น2561-2565ลําดับที่ 4
 หนา 105)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 415,420 บาท

งบบุคลากร รวม 229,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 229,220 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 229,220 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี 1
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 229,220 บาท  
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  1  ตําแหนง  เป็นเงิน 229,220
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) 
5)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
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งบดําเนินงาน รวม 186,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 18,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบ ฯลฯ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
     2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม และคาบริการในการเขารับ
การอบรมพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท
 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม  2563 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติคาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
หมายเหตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ– รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 66,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รถบรรทุกขยะหมาย
เลขทะเบียน  81-3290  รถยนตหมายเลข นข 1695 (รถกู
ชีพ) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,193,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,128,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 878,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 768,000 บาท

1)  เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูใหความ
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ชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ  คาใชจายใน
การจัดทําเว็บไซต  คาจางปรับปรุงโดเมน  website หรือคาใช
จายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนํา
โรครายมาสูคน คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือคาซักฟอกคาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกันคาจางเหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยาง
หนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ  สิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับ
จาง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมัน
สัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  คาติดตั้งโทรศัพท  คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและ
สิ่งกอสราง)  ฯลฯ  
1.2) คาจางเหมาบริการพนักงานกูชีพ กูภัย อบต.ทุงมน
1.3)คาจางเหมาบุคคลชวยปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
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การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลั
กษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ ตําบลทุงมน อําเภอคํา
เขื่อนแกว จังหวัดยโสธร

จํานวน 30,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ เชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรค
เอดส  โรคไขเลือดออก โรค มือ เทา ปากฯลฯโดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่มคา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
7) หนังสือกระทรวงมหาไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2787
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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(2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกกําจัดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุม
และป้องกันโรคไขเลือดออกกําจัดลูกน้ํายุงลายโดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับการ ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  เชน คาน้ํายาพนยุง คาน้ํามันในการพนยุง คาป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใชใน
การดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดโครงการฯลฯ
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
 5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563เรื่อง ขอความรวม
มือดําเนินมาตาการป้องกันควบคุมโรคตอตอนําโดยยุงลาย 
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(3)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาและทําหมันหมาแมว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
และรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบาและทําหมันหมาแมว  โดยจาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิด การฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ  ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่มคา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ    คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น       พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745  ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042  ลงวันที่ 10 เมษายน  2561
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ทรายกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย น้ํายากําจัดยุง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา วัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ (OTOS) วัคซีนป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยฯลฯ
 (ป้องกันควบคุมโรคติดตอ)ฯลฯรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  3) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุด
หนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)อุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแกว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแกวโครงการสนับสนุน
การรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยู
หัวฯ อําเภอคําเขื่อนแกว ประจําปีงบประมาณ .ศ.2565
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1)อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 9 หมูบาน

จํานวน 60,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 จํานวน 9 หมูบาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 เรื่องซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุด
หนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 441,860 บาท

งบบุคลากร รวม 289,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 289,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 289,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  2565 จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
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 1) นักพัฒนาชุมชน  1 อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
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ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด) 

งบดําเนินงาน รวม 152,440 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,340 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 23,340 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  โดยจายใหพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางดังนี้ 
(1) นักพัฒนาชุมชน                         จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด)  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 2563
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(สํานักปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 122,100 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้  คา
จางเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
ในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เชน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ  หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาโล ใบประกาศ
เกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น หรือผูใหความชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจาก
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ทางราชการ  คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสาร
พาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ คาบัตรโดยสารที่ไม
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหงด หรือเลื่อนการ
เดินทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไม
สามารถเดินทางไปได  ทั้งนี้  ตองมิไดเกิดจากตัวผูเดินทางไป
ราชการเป็นเหตุ  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อความสะดวกขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มิใชเป็นการ
รองขอของผูมีสิทธิรับเงิน คาใชจายในการใชสถานที่อื่นชั่วคราว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการประดับ ตกแตง
อาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  คาตรวจรางกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานสวนทองถิ่นที่จะใชสิทธิเบิกจายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายในการ
เชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา  คา
ใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาซอมแซม
ทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค เป็นตน  คาจางเหมาบริการบุคคล
ภายนอก  คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  คาจางเหมา
ที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  หรือ
ป้ายอื่นๆ  ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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(3) โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ/ผูดอยโอกาส/ผูพิการ/ผูป่วย
เอดสภายในตําบลทุงมน

จํานวน 29,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพผูสูง
อายุ/ผูดอยโอกาส/ผูพิการ/ผูป่วยเอดสภายในตําบลทุงมน    โดย
มีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 25 หนาที่ 111)
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(4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลทุงมนภายในตําบลทุง
มน

จํานวน 49,350 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
สูงอายุตําบลทุงมนภายในตําบลทุงมน   โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับที่ 23 หนาที่ 111)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 278,000 บาท

งบบุคลากร รวม 180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยนาย
ชางไฟฟ้า)  จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  180,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี (กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองชาง) 

ค่าใช้สอย รวม 2,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557(กองชาง)
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(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุประเภทไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน ปลั๊กไฟ สายไฟ ถายไฟฉาย  ฯลฯสําหรับงานซอมไฟฟ้า
สาธารณะ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 540,000 บาท
งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  216,000  บาท  โดยจาย ใหกับพนักงาน
จาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานประจํารถขยะ)  จํานวน  2
  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 ตุลาคม  2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  2
 อัตรา  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน 24,000  บาท โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานประจํารถขยะ)  จํานวน  2
  อัตรา 
 - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  จํานวน 1,000 บาท  12
  เดือน  เป็นเงิน  24,000  บาท  เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2ลงวันที่  14  สิงหาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1)รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้  คาจาง
เหมาบริการ คาบริการสําหรับการทิ้งขยะมูลฝอย หรือคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะชนิด
พลาสติก ขนาดไมนอยกวา 100 ลิตร ทรงกลม ฝาเปิดดาน
บน แบบสวิงไดถอดไดหรือแบบผลัก   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,050 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,050 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,050 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกลุมอาชีพ
ตางๆภายในตําบลทุงมน

จํานวน 20,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุมอาชีพตางภายในตําบลทุง
มน   โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับ
ที่ 27 หนาที่ 112)
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(2)โครงการอบรมแกนนําเยาวชนเพื่อตอตานยาเสพติดภายในตําบล
ทุงมน

จํานวน 29,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมแกนนํา
เยาวชนเพื่อตอตานยาเสพติดภายในตําบลทุงมน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับ
ที่ 30หนาที่ 113)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแกวโครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด อําเภอคําเขื่อนแกว ประจําปีงบ
ประมาณ .ศ.2565 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.6/ว 3188
  ลงวันที่ 228  พฤษภาคม 2559 
3) หนังสืออําเภคําเขื่อนแกว ดวนที่สุด ที่ ยส 0318.12/ว 294 ลง
วันที่ 8  กรกฎาคม 2564
  (สํานักปลัด) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ลําดับ
ที่ 29 หนาที่ 113)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 335,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)โครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงตําบลทุงมน  ประจําปีงบประมาณ  2565
 โดยมีคาใชจายประกอบดวย เกี่ยวกับคารับรองผูที่รับเชิญมารวม
งานและผูมารวมงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการ
ตกแตงจัดสถานที่ คาป้าย คาใชจายในการประกวดหรือแขง
ขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาการแสดงและคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายในพิธีเปิดและปิด คา
วัสดุ เครื่องเขียน คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน คาประกาศนียบัตร และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน ใหเบิกจายไดเทาที่จําเป็นและประหยัด เป็น
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565ลําดับที่ 3
หนา 11
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(2)โครงการสงเสริมประเพณีพุทธศาสนาแหเทียนพรรษาประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณีแห
เทียนพรรษาตําบลทุงมน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
คาใชจายประกอบดวยคาป้าย คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงานคาพิธีทางศาสนาและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวของในการจัดงาน ใหเบิกจายไดเทาที่จําเป็นและ
ประหยัด เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ
ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565ลําดับที่ 1
หนา 119)
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(3)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสรางพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเสริมสรางพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย เกี่ยวกับคา
รับรองผูที่รับเชิญมารวมงานและผูมารวมงาน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ คาป้าย คาใชจายใน
การประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาการแสดง
และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายในพิธี
เปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็นในการจัดงาน คาประกาศนียบัตร และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวของในการจัดงาน ใหเบิกจายไดเทาที่จําเป็นและ
ประหยัด เป็นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ
ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3.พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559(กองการ
ศึกษา )(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565ลําดับที่ 4หนา 120)
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งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1)อุดหนุนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ใหกับโรงเรียน

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ใหกับโรงเรียนดังนี้
1. โรงเรียนบานทุงมน             ตั้งไว 20,000 บาท
2. โรงเรียนโซงเหลาโป่วิทยา     ตั้งไว 20,000 บาท
3. โรงเรียนบานมะพริกดูโพนสิม ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียน ประจําปีงบประมาณ 2565(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565ลําดับที่ 7หนา 121)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559(กองการศึกษา )(แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ลําดับที่ 7หนา 121)

(2)อุดหนุนใหกับที่วาการอําเภอคําเขื่อนแกว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอคําเขื่อนแกวโครงการสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร(กองการศึกษา )(แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 ลําดับที่ 5หนา 120)หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1)อุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน ในตําบลทุงมน ทั้ง 3 โซน 
ในโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ทั้ง 3
 โซน ประกอบไปดวย โซนที่ 1 หมู 1,2,8 โซนที่ 2 หมู 3,7 โซน
ที่ 3 หมู 4,5,6,9  ดังนี้
  โซนที่ 1.  หมู 1,2,8      ตั้งไว   40,000  บาท
  โซนที่ 2  หมู 3,7         ตั้งไว   40,000  บาท
  โซนที่ 3 หมู 4,5,6,9     ตั้งไว   40,000  บาท
(กองการศึกษา )(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565ลําดับที่ 8
หนา 121)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,202,320 บาท

งบบุคลากร รวม 908,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 908,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 696,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  2 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1)  ผูอํานวยการกองชาง    จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  นายชางโยธา   จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
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เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
 (1) ผูอํานวยการกองชาง  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของ (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 170,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ 1  อัตรา  ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  170,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 601,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 247,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 198,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง   
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
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3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี (กองชาง)
(2)  คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจาง                    
- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตาง ๆ บุคคล
หรือคณะกรรมการ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ
จาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สราง บุคคลหรือคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาความเสีย
หาย หรือบุคคลหรือคณะกรรมการอื่นใดตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
- เป็นไปพระราชบัญญัติ,ตามระเบียบ,หนังสือสั่งการและประกาศ
องคการบริหารสวนตําบลทุงมน  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองชาง) 

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแก พนักงานสวนตําบลที่ไมมีบานพัก
เป็นของตนเอง และไดเชาบานพักเพื่ออยูอาศัย ตามสิทธิ์ที่พึงมี  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับ
ขาราชการสวนทองถิ่น หรือผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบที่เกี่ยวของ  (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 269,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาจางสํารวจ ออกแบบ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นรายจาย จางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน หรือนิติบุคคล
- ตามหนังสือ ดวนมากที่สุด เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ฯลฯ (กองชาง)

(2) คาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานราชการอื่นๆ จํานวน 134,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล ชวยปฏิบัติงานราชการใน
กองชาง จํานวน 1 อัตรา และเพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ
ตางๆ เชน จางเหมาตัดหญา,จางเหมารื้อดินภายในทอและราง
ระบายน้ํา ฯลฯ และเพื่อจายเป็นคาลางและอัดขยายรูป สําหรับ
งานกองชางและกิจกรรมตางๆ ของกองชางในการปฏิบัติ
งานราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557(กองชาง)

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
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ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
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พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง) 

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
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สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห    
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร  พูกัน  และสี  แผนซีดีรูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลาง อัด ขยาย บอรดประชาสัมพันธ เป็นตน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
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ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

งบลงทุน รวม 3,693,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,693,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการกอสรางอาคารหองประชุม จํานวน 3,173,000 บาท

โครงการกอสรางอาคารหองประชุมขนาด
กวาง 8 เมตร ยาว 19 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลทุงมนกําหนด

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

(1)คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 490,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสราง หรือ
ซอมแซมบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑ  ที่ดินและ
สิ่งกอสราง หรือสิ่งสาธารณูปโภค หรือโครงการสรางพื้นฐาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

(1) คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอ
สรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  หนังสือ และคูมือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2532
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุดที่ นร 0408/ว 85 ลงวัน
ที่ 13 กรกาคม 2541
5) หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว 150 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2544
6) คูมือการตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) มติคณะ
รัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกียวของ สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ กุมภาพันธ 2555
7) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5  มีนาคม 2561
8) หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 643 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
(กองชาง)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3
 ลําดับที่ 12 หนา 12)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 366,600 บาท

งบบุคลากร รวม 230,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 230,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  1
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 230,000 บาท  โดยจายให
กับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) 
5)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
(กองสงเสริมการเกษตร)
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งบดําเนินงาน รวม 136,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสงเสริมการเกษตร)
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ค่าใช้สอย รวม 85,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือคาซักฟอกคากําจัดสิ่ง
ปฏิกูลคาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชาบาน)  คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศนโรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกันคา
ใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาคาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(กองสงเสริมการเกษตร)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ เพื่อประชุมฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ติดตอราชการ เป็นไปตามระเบียบ ฯลฯ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559(กองสงเสริมการเกษตร) 

(2) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม และคาบริการในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆเป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจาย ประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2
/ ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
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(3)โครงการสงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหมแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอินทรีย

จํานวน 25,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเกษตร
แบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหมแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เกษตรอินทรียโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็นในการจัดโครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม  ปุ๋ย  คา
ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใช
ในการดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสงเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 ลําดับที่ 5 หนาที่ 117)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3.รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนโดยจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ดังนี้
1) ก. ประเภทวัสดุคงทน
- ไดแกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใช
ไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคาดังนี้ เคียว สปริงเก
ลอร(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง มีดตัด
ตนไม ฯลฯ
2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
- ไดแกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิมดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว พันธุสัตวปีก
และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด
เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก
หนากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯที่เขาลักษณะวัสดุเกษตรเป็นไปตาม
หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่องแนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลัก
การประเภทรายจายตามงบประมาณ     (กองสงเสริมการเกษตร)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษีคา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน
โดยจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ดังนี้
1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลว
ไมคุมคา ดังนี้ แผนหรือจานบันทึก ขอมูลฯลฯ
2) ข. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ
บันทึกขอมูล
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc,Digi
tal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(Reel MagneticTape, Cassette Tape)หัวพิมพหรือเทป
พิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเค
เบิ้ล ฯลฯ
3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง
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ดังนี้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key board) เมน
บอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิ่ง
(Memory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิดเดอร(Cut Sheet Feeder)
เมาส(Mouse)
พรินเตอรสวิตชิ่ง บ๊อกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส(Card Ethernet Caed, Lan Card, Sound Card)
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskrtte) แบบฮารดดิสต (Hard Disk)แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่องแนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลัก
การประเภทรายจายตามงบประมาณ(กองสงเสริมการเกษตร)

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 139,850 บาท
งบดําเนินงาน รวม 139,850 บาท

ค่าใช้สอย รวม 139,850 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,500 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝก  โดย
มีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน หญาแฝก ปุ๋ย  คาป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใชใน
การดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสงเสริมการเกษตร)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 ลําดับที่  4หนาที่ 117)

(2) โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย จํานวน 17,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ   โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดโครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม  ปุ๋ย  คาป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใชใน
การดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสงเสริมการเกษตร)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 ลําดับที่ 3 หนาที่ 117)
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(3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช จํานวน 46,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม  ปุ๋ย  คาป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใชใน
การดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสงเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 ลําดับที่ 7 หนาที่ 118)
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(4)โครงการธนาคารน้ําใตดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการธนาคารน้ําใตดินโดย
มีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม  ปุ๋ย  คาป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใชใน
การดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559
(กองสงเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปี งบประมาณ 2563
 ลําดับที่ 28 หนาที่ 12)
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(5)โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชน้ํา โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นใน
การจัดโครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม  ปุ๋ย  คาป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใชใน
การดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวของในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสงเสริมการเกษตร) (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปี งบประมาณ 2564
 ลําดับที่ 1 หนาที่ 4)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 310,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานผูผลิต
น้ําประปา)  1 ตําแหนง จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000
  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายใหกับพนักงานจาง  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานผูผลิตน้ําประปา)  1
  ตําแหนง    
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) ลงวันที่  14  สิงหาคม  2558
  (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 9,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง
  - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี (กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 (กองชาง) 

ค่าใช้สอย รวม 34,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียมขอใบอนุญาตใชน้ําประปาบาดาล จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายคาธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตใชน้ําประปา
บาดาล กิจการประปาหมูบาน ที่อยูในความดูแลและรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงมน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 29/7/2564  10:26:42 หนา : 183/188



(2) คาธรรมเนียมในการสงตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ประปา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(กองชาง)

(3) คาจางเหมาบริการในการซอมบํารุงระบบประปา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ ในการซอมแซมระบบ
ประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ทุงมน เชน จางเหมา
เปลี่ยนทรายกรอง จางเหมาบริการทําความสะอาดหอถังประปา
และจางเหมาบริการวางทอประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557(กองชาง)

วันที่พิมพ : 29/7/2564  10:26:42 หนา : 184/188



(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  คาระวางรถบรรทุก  คาจางคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน คาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชด
เชย คาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตองจายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
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(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบทอประปา ระบบกรอง
ประปา เครื่องสูบน้ําและตูควบคุม ที่อยูในความดูแลของกอง
ชาง   
หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- คาวัสดุที่เกี่ยวกับระบบประปา เชน ทอ PVC ขอตอ PVC สาร
สม   คลอรีน  กาว   กรวดทรายกรอง   และ อื่น ๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 86,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 86,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้ากิจการประปาที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบล
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

(1) คาซอมแซมบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑที่มีวงเงิน
เกิน 5,000  บาทตอครั้ง ในการซอมแซมระบบประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542(กองชาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,200

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

148,690

เงินสํารองจาย 370,329

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,945,440

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

(1) เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

90,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

361,820

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,200

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

148,690

เงินสํารองจาย 370,329

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,945,440

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

(1) เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

90,000

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

361,820

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,053,640 432,000 890,000 396,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,417,210 308,580 1,899,400 229,220 289,420

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 24,000 80,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 180,000 48,000 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

14,000 2,000 7,000 2,000 2,000 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,022,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 170,000 108,000 3,049,640

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

696,320 230,000 7,070,150

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 164,000

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาเชาบ้าน 36,000 294,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 2,000 1,000 34,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

701,310 190,970 239,560 18,200 23,340 35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

100,900 5,000 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 20,000 5,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการตางๆ

130,000

(1) คาจ้างสํารวจ ออก
แบบ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

198,000 19,000 9,000 1,434,380

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 130,900

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,000 10,000 170,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการตางๆ

130,000

(1) คาจ้างสํารวจ ออก
แบบ ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

100,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564  09:42:25 หน้า : 6/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

160,000 20,000 30,000 20,000

(1) คาธรรมเนียมขอใบ
อนุญาตใช้น้ําประปา
บาดาล

(1) คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

1,000

(1) โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการทํา
งานของกลุมอาชีพตางๆ
ภายในตําบลทุงมน

20,300

(1) โครงการเวทีประชุม
ประชาคมกับแผน
พัฒนาท้องถิ่นบูรณาการ
รวมกับแผนชุมชน

23,000

(1) รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการตางๆ

3,000 3,000

(1)คาจ้างเหมาบริการใน
การปฏิบัติราชการอื่นๆ

84,000

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564  09:42:25 หน้า : 7/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

230,000

(1) คาธรรมเนียมขอใบ
อนุญาตใช้น้ําประปา
บาดาล

2,000 2,000

(1) คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

10,000 1,000 12,000

(1) โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการทํา
งานของกลุมอาชีพตางๆ
ภายในตําบลทุงมน

20,300

(1) โครงการเวทีประชุม
ประชาคมกับแผน
พัฒนาท้องถิ่นบูรณาการ
รวมกับแผนชุมชน

23,000

(1) รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการตางๆ

6,000

(1)คาจ้างเหมาบริการใน
การปฏิบัติราชการอื่นๆ

84,000

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564  09:42:25 หน้า : 8/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

(1)คาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตาง ๆ

10,000

(1)โครงการ จัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

60,000

(1)โครงการปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ

(1)โครงการป้องกันภัย
จุดตรวจ จุดสกัดและจุด
บริการประชาชนในชวง
เทศกาลปีใหมสงกรานต์

11,160

(1)โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ ตําบล
ทุงมน อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร

30,000

(1)โครงการสงเสริม
กิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง

(1)รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการตางๆ

240,000

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564  09:42:25 หน้า : 9/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(1)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 20,000

(1)คาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตาง ๆ

10,000

(1)โครงการ จัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

60,000

(1)โครงการปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ

15,500 15,500

(1)โครงการป้องกันภัย
จุดตรวจ จุดสกัดและจุด
บริการประชาชนในชวง
เทศกาลปีใหมสงกรานต์

11,160

(1)โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ ตําบล
ทุงมน อําเภอคําเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร

30,000

(1)โครงการสงเสริม
กิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง

70,000 70,000

(1)รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการตางๆ

240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) คาจ้างเหมาบริการ
ในการปฏิบัติ
งานราชการอื่นๆ

(2) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 1,000

(2) คาธรรมเนียมในการ
สงตัวอยางน้ําเพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ประปา

(2) คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม และคา
บริการในการเข้ารับ
การอบรมพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง

20,000

(2) คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม และคา
บริการในการฝึกอบรม

(2) คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

150,000 20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564  09:42:25 หน้า : 11/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) คาจ้างเหมาบริการ
ในการปฏิบัติ
งานราชการอื่นๆ

134,000 134,000

(2) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 1,000 32,000

(2) คาธรรมเนียมในการ
สงตัวอยางน้ําเพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ประปา

10,000 10,000

(2) คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม และคา
บริการในการเข้ารับ
การอบรมพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง

20,000

(2) คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม และคา
บริการในการฝึกอบรม

20,000 20,000

(2) คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้
บริการขององค์การ
บริหารสวนตําบลทุงมน

25,000

(2) โครงการปลูกป่า
ตามแนวพระราช
เสาวนีย์

(2) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกกําจัดลูกน้ํายุงลาย

50,000

(2)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

10,000

(2)โครงการสงเสริม
ประเพณีพุทธศาสนาแห
เทียนพรรษาประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

(2)โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

171,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2) โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้
บริการขององค์การ
บริหารสวนตําบลทุงมน

25,000

(2) โครงการปลูกป่า
ตามแนวพระราช
เสาวนีย์

17,600 17,600

(2) โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออกกําจัดลูกน้ํายุงลาย

50,000

(2)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

10,000

(2)โครงการสงเสริม
ประเพณีพุทธศาสนาแห
เทียนพรรษาประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

5,000 5,000

(2)โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

171,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2)โครงการอบรมแกน
นําเยาวชนเพื่อตอต้าน
ยาเสพติดภายในตําบล
ทุงมน

29,750

(3)  โครงการสร้าง
จิตสํานึกในการชําระ
ภาษีท้องถิ่น

30,000

(3) คาจ้างเหมาบริการ
ในการซอมบํารุงระบบ
ประปา

(3) คาชดใช้คาเสียหาย 
คาใช้จายเกี่ยวกับคาสิน
ไหมทดแทน

3,000

(3) คาใช้จายโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

64,000

(3) คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(2)โครงการอบรมแกน
นําเยาวชนเพื่อตอต้าน
ยาเสพติดภายในตําบล
ทุงมน

29,750

(3)  โครงการสร้าง
จิตสํานึกในการชําระ
ภาษีท้องถิ่น

30,000

(3) คาจ้างเหมาบริการ
ในการซอมบํารุงระบบ
ประปา

10,000 10,000

(3) คาชดใช้คาเสียหาย 
คาใช้จายเกี่ยวกับคาสิน
ไหมทดแทน

3,000

(3) คาใช้จายโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

64,000

(3) คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(3) โครงการสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย
โอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ภายในตําบลทุงมน

29,750

(3) โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

(3)โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และทําหมันหมาแมว

30,000

(3)โครงการสงเสริมการ
เกษตรแบบยั่งยืนตาม
แนวทฤษฎีใหมแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรอินทรีย์

(3)โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วัน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

519,645

(3)โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(3) โครงการสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ/ผู้ด้อย
โอกาส/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
เอดส์ภายในตําบลทุงมน

29,750

(3) โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

46,750 46,750

(3)โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และทําหมันหมาแมว

30,000

(3)โครงการสงเสริมการ
เกษตรแบบยั่งยืนตาม
แนวทฤษฎีใหมแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรอินทรีย์

25,600 25,600

(3)โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาอาหารกลาง
วัน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

519,645

(3)โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

70,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4)  โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

10,000

(4)  โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

183,734

(4) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลทุงมนภายใน
ตําบลทุงมน

49,350

(4)โครงการธนาคารน้ํา
ใต้ดิน

(4)โครงการฝึกอบรมฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

122,000

(4)โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการศึกษา สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)สําหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ3-5ปี)

114,130

(5)  โครงการจัดทํา
แผนที่ภาษี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4)  โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

10,000

(4)  โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

183,734

(4) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลทุงมนภายใน
ตําบลทุงมน

49,350

(4)โครงการธนาคารน้ํา
ใต้ดิน

50,000 50,000

(4)โครงการฝึกอบรมฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

122,000

(4)โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา คาใช้จายในการ
จัดการศึกษา สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)สําหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ3-5ปี)

114,130

(5)  โครงการจัดทํา
แผนที่ภาษี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

(5) โครงการอบรมให้
ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลขาวสาว
ของราชการ พ.ศ. 2540

12,432

(5)คาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตาง ๆ

25,000

(5)โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชน้ํา

(6) โครงการสงเสริม
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคคลากรองค์การ
บริหารสวนตําบลทุงมน

13,540

(6)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

25,000

(7) โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

13,540

(8)  โครงการ  อบต
.เคลื่อนที่

26,750

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ

768,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

(5) โครงการอบรมให้
ความรู้ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลขาวสาว
ของราชการ พ.ศ. 2540

12,432

(5)คาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตาง ๆ

25,000

(5)โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชน้ํา

10,000 10,000

(6) โครงการสงเสริม
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคคลากรองค์การ
บริหารสวนตําบลทุงมน

13,540

(6)คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

25,000

(7) โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

13,540

(8)  โครงการ  อบต
.เคลื่อนที่

26,750

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ

20,000 788,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 50,000 50,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 982,000 40,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 40,000 66,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000 2,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

250,000

วัสดุสํานักงาน 92,000 30,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 7,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาไฟฟ้า 160,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000 120,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 17,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,047,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 156,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 86,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

250,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 132,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 7,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาไฟฟ้า 86,000 246,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
(1) คาซอมแซมบํารุง
รักษา หรือซอมแซม
ทรัพย์สิน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

(1) คาชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (คา 
K) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

(1) โครงการกอสร้าง
อาคารห้องประชุม

(1)คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

(1)โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
(1) คาซอมแซมบํารุง
รักษา หรือซอมแซม
ทรัพย์สิน

50,000 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

(1) คาชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (คา 
K) (คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ)

30,000 30,000

(1) โครงการกอสร้าง
อาคารห้องประชุม

3,173,000 3,173,000

(1)คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

490,000 490,000

(1)โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(1)โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

(1)อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน
โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
จํานวน 9 หมูบ้าน

60,000

(1)อุดหนุนคาใช้จาย
ตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียนให้กับโรงเรียน

(1)อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน 
3 โรงเรียน

1,596,000

(1)อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

16,000

(1)อุดหนุนให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน ใน
ตําบลทุงมน ทั้ง 3 โซน 
ในโครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(1)โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

(1)อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน
โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข 
จํานวน 9 หมูบ้าน

60,000

(1)อุดหนุนคาใช้จาย
ตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนัก
เรียนให้กับโรงเรียน

60,000 60,000

(1)อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน 
3 โรงเรียน

1,596,000

(1)อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

16,000

(1)อุดหนุนให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน ใน
ตําบลทุงมน ทั้ง 3 โซน 
ในโครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(1)อุดหนุนอําเภอคํา
เขื่อนแก้ว

5,000

(2)โครงการสนับสนุน
การบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

10,000

(2)อุดหนุนให้กับที่วา
การอําเภอคําเขื่อนแก้ว

รวม 9,990,479 8,989,976 1,350,710 7,174,435 1,608,420 441,860 818,000 60,050
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

(1)อุดหนุนอําเภอคํา
เขื่อนแก้ว

5,000

(2)โครงการสนับสนุน
การบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

10,000

(2)อุดหนุนให้กับที่วา
การอําเภอคําเขื่อนแก้ว

10,000 10,000

รวม 335,000 5,202,320 506,450 310,000 36,787,700

วันที่พิมพ์ : 29/7/2564  09:42:25 หน้า : 30/30




