
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก
อําเภอ กําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 75,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,985,198 บาท
งบบุคลากร รวม 8,768,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,959,100 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกฯ และรองนายกฯ เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกฯ รองนายกฯ ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายก เลขานุการ
สภาฯ พ.ศ.2554 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกฯ และรองนายกฯ เบิก
จ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกฯ รอง
นายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการ
นายก เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2554 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกฯ และรองนายกฯ เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกฯ รอง
นายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการ
นายก เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2554 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทน นายกฯ รองนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ เลขานุการนายก เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2554 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 4,245,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ เลขานุการสภาฯ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินค่าตอบแทน นายกฯ รองนายกฯ ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายก เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2554 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,809,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,801,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 8 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนนอกเหนือจากเงินเดือน ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  6
  อัตรา  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 1,683,518 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,518 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 64,518 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง การจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อืนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถินและลูกจ้าง
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ค่าใช้สอย รวม 867,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทําการ
อย่างหนึงอย่างใดแก่ อบต. เช่น 
- การจัดทําเว็บไซด์และการดูแลระบบ 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ 
- ค่าสมัครสมาชิกนิตยสารท้องถิน วารสารต่าง ๆ และสมาชิกหนังสือราช
กิจจานุเบกษารวมทังค่าธรรมเนียมค่าวารสารท้องถิน และค่าหนังสือพิมพ์
- ค่าจ้างเหมาในการดูแลสวนบริเวณทีทําการ อบต.
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี และอืนๆทีจําเป็น 
- ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาแรงงานในการทําความ
สะอาด และอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืนซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดย
คํานวณตังจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที
ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินที
มีผู้อุทิศให้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ จํานวน 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เพือใช้ในการเลียงรับรองและค่า
บริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วม
ประชุม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ จํานวน  100,000 บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ต่างๆของชาติ  ค่าจัดงาน  กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสังของ
อําเภอ  จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ ดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลาในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะสม เช่น งานวันปิยะ
มหาราช เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ ว 1284 ลงวัน
ที 10 พ.ย. 2530  เรืองการเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งลูกนก  ตามทีกฎหมายกําหนด อีกทังให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์  การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎร์และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยมีค่าใช้จ่ายทีคาดว่าจะจ่ายเช่น ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการจัดสถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดการเลือกตัง เป็นต้น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 2
 หน้า62  ลําดับที 1 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ
สัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรม
สัมมนาให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ซึงได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)เพือให้
มีความพร้อมทีจะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2547 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2558
 ข้อ 105
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 2
 หน้าที62 ลําดับที 2
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานนอกสถานทีแก่พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล คณะผู้บริหาร ผู้นําหมู่บ้านคณะกรรมการชุดต่างๆ และ
ฝึกอบรมด้านอืน ๆ ทีจําเป็น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุสํานักงาน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ ต่าง ๆ ทีใช้ใน
การอบรม ตลอดจนค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าที
พัก และค่ายานพาหนะทีนําไปศึกษาดูงาน เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า101 ลําดับ
ที 1และ 2 

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร
.บ.ข้อมูลข่าวสาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2557 
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  102  ลําดับ
ที  9 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  103  ลําดับ
ที  11 

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ค่ารับวารสาร ค่าซือหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ ค่าจัดซือ
หนังสือเกียวกับกฎหมายต่างๆ ธงชาติหรือธงต่าง ๆ ตรา
ยาง กระดาษ ปากกา แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาแขวน ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร และรวมถึงวัสดุสิงของทีต้องใช้ในการดําเนินการจัดการเลือก
ตัง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ไมโครโฟน ลําโพง ขาตังไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สวิทซ์
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น นําดืม
บริการประชาชน อุปกรณ์ทําความสะอาดสํานักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถู
พืน แปรงขัดพืน นํายาล้างกระจก ถังนํา รวมถึง แก้วนํา จาน ชาม ถ้วย
กาแฟ ฯลฯ ตามความจําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี หัว
เทียน ยางรถ ฟิล์มกรองแสง นํามันเบรค ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับยานพาหนะ
ของหน่วยงาน นี เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตู้ของ อบต. และเครือง
ตัดหญ้า ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไว
นิล พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ รวมตลอดถึงรูปสี
หรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย และอืน ๆ ตามความจําเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัด
ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์สํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 451,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้สําหรับทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งลูกนก 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการโทรศัพท์ทีใช้สําหรับทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดส่งลง
ทะเบียน ค่าส่งหนังสือติดต่อราชการต่าง ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าติดตังและบริการเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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งบลงทุน รวม 503,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 503,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองเล่นดีวีดี จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นดีวีดี  จํานวนเงิน  3,000  บาท  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี  สามารถเล่น
แผ่น VD/VCD/CD/WMA/MP3/JPEG/DivX ระบบแปลงสัญญาณ
ภาพ 108 MHz 12 bitรองรับสัญญาณเสียง 96 KHz 24 bit รองรับ
สัญญาณเสียง Dolby Digital ระบบปิดเครืองอัตโนมัติ ช่องต่อ USB 
สําหรับเล่นเพลงและภาพยนตร์ สามารถคัดลอก
ไฟล์ MP3 , WMA , JPEG , DivX ลง USB 
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือโดย
อิงราคาท้องถินเป็นเกณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 2  หน้าที 71  ลําดับที 9

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐาน
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักร ยานพาหนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา  วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ และ
จ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกทีเป็นกลางในการสํารวจและประเมิน
ผลความพึงพอใจของประชาชนในเขตตําบลทุ่งลูกนก เกียวกับการให้บริก
ให้บริการสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(2561-2564) หน้า  103  ลําดับที 13

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอ
กําแพงแสน  จํานวน  10,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 558,500 บาท
งบบุคลากร รวม 450,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 450,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 282,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี จํานวน 1 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
นี 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 108,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 36,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง การจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อืนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถินและลูกจ้าง
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ค่าใช้สอย รวม 48,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้
บริหาร และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน 

โครงการประชุมประชาคมท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการประชุมประชาคมท้องถิน มี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856  ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชน สู่การ
พัฒนาท้องถินและจังหวัดแบบบูรณาการ
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  102  ลําดับ
ที  8 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  103  ลําดับ
ที  11 

ค่าวัสดุ รวม 19,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์  ธงชาติหรือธงต่าง ๆ ตรายาง กระดาษ ปากกา แฟ้ม กระดาน
ไวท์บอร์ด นาฬิกาแขวน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัด
ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์สํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

งานบริหารงานคลัง รวม 4,476,420 บาท
งบบุคลากร รวม 3,342,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,342,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,577,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 9 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 613,250 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี จํานวน 4 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 73,310 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
นี 4 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 1,134,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 576,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 26,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง การจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อืนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถินและลูกจ้าง

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่า
จ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภท ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้
บริหาร และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
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โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการจัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียมนอกสถานที โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 102 ลําดับ
ที 5    
  
  
  
    

โครงการปรับปรุงแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการปรับปรุงแผนทีภาษี โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ  เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 2
  หน้า 62 ลําดับที 2   

โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 102 ลําดับ
ที 6    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  103  ลําดับ
ที  11 

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์  ธงชาติหรือธงต่าง ๆ ตรายาง กระดาษ ปากกา แฟ้ม กระดาน
ไวท์บอร์ด นาฬิกาแขวน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี หัว
เทียน ยางรถ ฟิล์มกรองแสง นํามันเบรค   ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับยานพาหนะ
ของหน่วยงานนี 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไว
นิล พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ รวมตลอดถึงรูปสี
หรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย และอืน ๆ ตามความจําเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัด
ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์สํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดส่งลง
ทะเบียน ค่าส่งหนังสือติดต่อราชการต่าง ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,558,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,341,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,341,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 261,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี จํานวน 9 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
นี  จํานวน 9 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 689,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง การจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อืนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถินและลูกจ้าง
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ค่าใช้สอย รวม 306,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่า ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าเช่า
ทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกันค่า
จ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภท ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้
บริหาร และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

โครงการตังจุดบริการเพืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ช่วงเทศกาลต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตังจุดบริการเพืออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายที
คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ค่าป้ายไวนิล  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุดที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 105 ลําดับที 3   
 

โครงการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยใน
โรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับที 2
 หน้า 57 ลําดับที 2   
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 2
 หน้า 63  ลําดับที 1   

โครงการฝึกอบรมเพิมทักษะการแก้ไขปัญหาและบริการด้านจราจร จํานวน 12,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิมทักษะการแก้ไข
ปัญหาจราจรและบริการด้านจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า105 ลําดับที 1    

โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% จํานวน 3,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย 100% โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 106  ลําดับ
ที 5 

โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ จํานวน 3,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์เมาไม่ขับ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 106  ลําดับ
ที 7 

โครงการให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนในเขตตําบลทุ่งลูกนก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายไว
นิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 105  ลําดับ
ที 4 
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โครงการให้ความรู้เกียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้เกียวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 105  ลําดับ
ที 1    

โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตเด็ก จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้เกียวกับความปลอดภัย
ในชีวิตเด็ก  โดยมีค่าใช้จ่ายทีคาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 106  ลําดับ
ที 6    

โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายทีคาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 105  ลําดับ
ที 1    

โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 12,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายทีคาดว่าจะจ่าย เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 105  ลําดับ
ที 2    

โครงการให้ความรู้เยาวชนสร้างสรรค์ประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้เยาวชนสร้างสรรค์
ประชาธิปไตย โดยมีค่าใช้จ่ายทีคาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 105  ลําดับ
ที 1    

วันทีพิมพ์ : 19/10/2561  14:56:08 หน้า : 19/58



โครงการอบรมให้ควารู้การระงับอัคคีภัยเบืองต้น จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ระงับอัคคีภัยเบืองตน โดยจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเขต
ตําบลทุ่งลูกนก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 106  ลําดับ
ที 8    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  103  ลําดับ
ที  11 

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์  ธงชาติหรือธงต่าง ๆ ตรายาง กระดาษ ปากกา แฟ้ม กระดาน
ไวท์บอร์ด นาฬิกาแขวน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรีวิทยุสือ
สาร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี หัว
เทียน ยางรถ ฟิล์มกรองแสง นํามันเบรค  กรวยจราจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับยานพาหนะ
ของหน่วยงานนี 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือเครืองแต่งกายของหน่วยงานนี 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 74,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้สําหรับทีอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการโทรศัพท์ทีใช้สําหรับทีอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าติดตังและบริการเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต สําหรับทีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งลูกนก 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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งบลงทุน รวม 3,528,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,528,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ  เก้าอีสํานักงาน  จํานวน  4  ตัว ๆ
 ละ  2,000  บาท เป็นเงินจํานวน 8,000  บาทเพือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานป้องกัน 
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือโดย
อิงราคาท้องถินเป็นเกณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 2  หน้าที 72 ลําดับที 13

โต๊ะสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ โต๊ะทํางาน  จํานวน  2  ตัว ตัวละ 5,000
 บาท เพือให้พนักงานส่วนตําบลใช้ปฏิบัติงานในหน้าที
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือโดย
อิงราคาท้องถินเป็นเกณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 2  หน้าที 72  ลําดับที 14

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
วิทยุสือสาร ชนิดมือถือ จํานวน 36,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวิทยุสือสาร ชนิดมือถือ 5 วัตต์  จํานวน  3
  เครือง ๆละ 12,000  บาท เป็นเงินจํานวน  36,000  บาท  เพือใช้ใน
การสือสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 2  หน้าที 73 ลําดับที 16

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิดพร้อมระบบประกาศ ชนิดไร้สาย จํานวน 3,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบประกาศชนิดไร้
สายภายในตําบลทุ่งลูกนกพร้อมติดตัง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2
 หน้า72 ลําดับที 15
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ข้อต่อทางแยกทางส่งนําดับเพลิง จํานวน 24,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือข้อต่อทางแยกทางส่งนําดับเพลิง ชนิดสวม
เร็ว ขนาดทางนําเข้า 2.5 นิว หนึงทาง แยกทางจ่ายนําขนาด 2.5
 นิว จํานวน 2 ทาง แบบสวมเร็วตัวเมีย ชนิดเคียวเดียวพร้อมประตู้นํา
เปิด-ปิด ทําด้วยทองเหลือง ขนาด 2.5 นิว แยกทางส่งนําขาด 2.5 นิว 2
 ทางจํานวน 2 ตัวๆละ 12,000 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติงานในงาน
ป้องกันและสาธารณภัย
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือโดย
อิงราคาท้องถินเป็นเกณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 2  หน้าที 73 ลําดับที 17

ปัมสูบนํา จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือปัมสูบนํารถดับเพลิง ทางนําเข้า 3 นิว ทาง
นําออก 3 นิว ส่งนําได้สูง 150 เมตร สูบนําได้ 80-100 คิว เพือใช้ในการ
ปฏิบัติงานในงานป้องกันและสาธารณภัย
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือโดย
อิงราคาท้องถินเป็นเกณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 2  หน้าที 73 ลําดับที 18

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,093,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,621,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,621,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 555,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 947,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี จํานวน 7 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 119,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
นี จํานวน  7 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 3,914,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557

ค่าใช้สอย รวม 1,124,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ และอืน ๆ ทีจําเป็น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้
บริหาร และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
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โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จํานวน 144,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจ้างเหมาบริการแม่
บ้าน จํานวน 2 คน ในการปฏิบัติงาน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 96 ลําดับ
ที 3

โครงการจ้างเหมาบริการยาม จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจ้างเหมาบริการยาม
รักษาความปลอดภัย จํานวน 1 คน ในการดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 96 ลําดับ
ที 4

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการปฐมวัย(หนูน้อยรักผักสวนครัว) จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการ
ปฐมวัย(หนูน้อยรักผักสวนครัว)โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 2
 หน้า 55  ลําดับที 4
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 793,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา รายละเอียด ดังนี
1. อาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก  จํานวน 2 แห่ง  อัตรามือละ  20  บาทต่อ
คน  จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  110  คน  เป็น
เงิน  539,000  บาท  
2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก  จํานวน 2
 แห่ง  อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  110  คน  เป็น
เงิน  187,000  บาท
3. ค่าจัดการศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก  จํานวน 2 แห่ง  เป็น
เงิน  67,800 บาท  ประกอบด้วย
    -  ค่าหนังสือเรียน  คนละ 200 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  60
  คน  เป็นเงิน  12,000  บาท 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน  คนละ  200  บาท/ปี จํานวนเด็กนักเรียน  60
  คน  เป็นเงิน  12,000  บาท  
   - ค่าเครืองแบบนักเรียน  คนละ  300  บาท/ปี จํานวนเด็กนักเรียน  60
  คน  เป็นเงิน  18,000  บาท
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ  430  บาท/ปี จํานวนเด็กนัก
เรียน  60  คน  เป็นเงิน  25,800  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 97 ลําดับ
ที 8

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่งลูกนก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่งลูกนกโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับที 2
 หน้า 55  ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  103  ลําดับ
ที  11 
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ค่าวัสดุ รวม 2,480,250 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลักไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซัก
ฟอก สําหรับใช้ทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,395,250 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
 - ป.6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวนนักเรียน 1,250  คน  คนละ 7.37
 บาทต่อคน  จํานวน  260  วัน เป็นเงินจํานวน  2,395,250 บาท ราย
ละเอียดดังต่อไป นี
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียน  110 คน  เป็นเงิน  210,782
2. โรงเรียนวัดหนองศาลา จํานวนนักเรียน  339  คน  เป็นเงิน
จํานวน  649,591.80  บาท
3. โรงเรียนบ้านหนองกร่าง  จํานวนนักเรียน 121  คน เป็นเงิน
จํานวน  231,860.20  บาท
4.โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ จํานวนนักเรียน 181 คน เป็นเงิน
จํานวน 346,832.20 บาท
5. โรงเรียนวัดไร่แตงทอง จํานวนนักเรียน  45 คน เป็นเงิน
จํานวน 86,229 บาท 
6. โรงเรียนวัดหนองจิก จํานวนนักเรียน 125 คน เป็นเงิน
จํานวน 239,525 บาท
7. โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง จํานวนนักเรียน 34 คน เป็นเงิน
จํานวน 65,150.80 บาท
8. โรงเรียนวัดห้วยผักชี จํานวนนักเรียน 64 คน เป็นเงิน
จํานวน 122,636.80 บาท
9. โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยฯ จํานวนนักเรียน 231 คน เป็นเงิน
จํานวน 442,642.20 บาท
*ฐานข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 96 ลําดับ
ที 2

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อ
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวนิล พู่กันและ
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ รวมตลอดถึงรูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้าง อัด ขยาย และอืน ๆ ตามความจําเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 209,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 189,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ทุ่งลูกนกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการโทรศัพท์ทีใช้สําหรับทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลทุ่งลูกนกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าติดตังและบริการเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่งลูกนกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหญ้าปล้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 494,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 494,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลม จํานวน 4,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือพัดลม จํานวน 2 ตัว  ตัวละ 2,000  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2
 หน้า74 ลําดับที 25
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ครุภัณฑ์การศึกษา
เครืองเล่นสนามกลางแจ้ง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง  จํานวน  1  ชุด ประกอบ
ด้วย
1.ชุดสนามเด็กเล่น
2.ม้าหมุน 3 ทีนัง
3.จรเข้โยกเยก
4.ไดโนเสาร์โยกเยก
5.ม้าน้อยโยกเยก
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณท์จักซือโดย
อิงราคาท้องถินเป็นเกณฑ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมฉบับที 2
 หน้า74 ลําดับที 26

งบเงินอุดหนุน รวม 5,064,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 5,064,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,064,000 บาท
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
วัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา (สพฐ.)
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษา (สพฐ.) ในเขตตําบลทุ่งลูกนก  จํานวน 8 โรงเรียน จํานวนนัก
เรียน 1,140  คน  อัตรามือละ  20 บาทต่อคน  จํานวน  200  วัน เป็น
เงินจํานวน  4,560,000 บาท รายละเอียดดังต่อไป นี
1) โรงเรียนวัดหนองศาลา จํานวนนักเรียน  339  คน  เป็นเงิน
จํานวน  1,356,000  บาท
2) โรงเรียนบ้านหนองกร่าง  จํานวนนักเรียน 121 คน เป็นเงิน
จํานวน  484,000  บาท
3)โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ จํานวนนักเรียน 181 คน เป็นเงิน
จํานวน 724,000 บาท
4) โรงเรียนวัดไร่แตงทอง จํานวนนักเรียน 45 คน เป็นเงิน
จํานวน 180,000 บาท 
5) โรงเรียนวัดหนองจิก จํานวนนักเรียน 125 คน เป็นเงิน
จํานวน 500,000 บาท
6) โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง จํานวนนักเรียน 34 คน เป็นเงิน
จํานวน 136,000 บาท
7) โรงเรียนวัดห้วยผักชี จํานวนนักเรียน 64 คน เป็นเงิน
จํานวน 256,000 บาท
8) โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยฯ จํานวนนักเรียน 231 คน เป็นเงิน
จํานวน 924,000 บาท
*ฐานข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 97 ลําดับ
ที 8

2.เงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบล จํานวน 7 โรงเรียนสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างพีเลียงผู้ดูแลเด็กนักเรียน  จํานวน   7  อัตรา  อัตราละ  72,000  บาท
เป็นเงินจํานวน  504,000 บาท รายละเอียดดังต่อไป นี
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกร่าง   จํานวน 72,000 บาท เพือสนับ
สนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพีเลียงผู้ดูแลเด็กนักเรียน รวม 1 อัตรา
2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ   จํานวน 72,000 บาท เพือสนับ
สนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพีเลียงผู้ดูแลเด็กนักเรียน รวม 1 อัตรา
3) อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองจิก  จํานวน   72,000 บาท เพือสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพีเลียงผู้ดูแลเด็กนักเรียน รวม 1 อัตรา
4) อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยผักชี  จํานวน 72,000 บาท เพือสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพีเลียงผู้ดูแลเด็กนักเรียน รวม 1 อัตรา
5) อุดหนุนโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล จํานวน 72,000 บาท เพือ
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพีเลียงผู้ดูแลเด็กนักเรียน รวม  1 อัตรา
6) อุดหนุนโรงเรียนวัดไร่แตงทอง  ตังไว้ 72,000 บาท เพือสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพีเลียงผู้ดูแลเด็กนักเรียน รวม 1 อัตรา
7) อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อกระทุง  ตังไว้ 72,000 บาท เพือสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพีเลียงผู้ดูแลเด็กนักเรียน รวม 1 อัตรา
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 115 ลําดับ
ที 2

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,453,670 บาท
งบบุคลากร รวม 476,670 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 476,670 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 333,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 119,570 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1
 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 473,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557
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ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่า ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าเช่า
ทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกันค่า
จ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภท ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้
บริหาร และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุ
วงศ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาแรงงานและค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 97  ลําดับ
ที 7

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพือมอบรางวัล
แก่เด็กและเยาวชนเนืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตลอดจนกิจกรรมด้าน
ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างการแสดงต่าง ๆ ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96  ลําดับ
ที 5
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที
สําหรับ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม
ต่างๆ ภายในเขตตําบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
สมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ ต่าง ๆ ทีใช้ใน
การอบรม ตลอดจนค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าที
พัก และค่ายานพาหนะทีนําไปทัศนะศึกษาดูงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96  ลําดับ
ที 1

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเรืองโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเรือง
โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับที 2
 หน้า 54  ลําดับที 2

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองเพศสัมพันธ์และการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรืองเพศสัมพันธ์
และการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับที 2
 หน้า 54  ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  103  ลําดับ
ที  11 

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์  ธงชาติหรือธงต่าง ๆ ตรายาง กระดาษ ปากกา แฟ้ม กระดาน
ไวท์บอร์ด นาฬิกาแขวน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัด
ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์สํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 504,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 504,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 504,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ ดังต่อไปนี
  1.อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองศาลา จํานวน 216,000 บาท เพือสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพีเลียงผู้ดูแลเด็กนักเรียน รวม 3 อัตรา
  2.อุดหนุนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา จํานวน 288,000 บาท เพือสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพีเลียงผู้ดูแลเด็กนักเรียน รวม 4 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 115 ลําดับ
ที 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 838,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 378,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 273,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําสือในการป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําสือในการป้องกันโรค
ติดต่อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 63   ลําดับ
ที 1

โครงการตรวจสอบคุณภาพนํา จํานวน 23,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพนํา โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 63   ลําดับ
ที 3
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โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน/หน่วยกู้
ชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม ค่าวัสดุเชือเพลิง
หล่อลืน ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ และค่าวัสดุอืนๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที  17 กันยายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 63   ลําดับ
ที 2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 60   ลําดับที 4

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 130,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ วัสดุทางการแพทย์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิมเติม ฉบับ
ที 2หน้า 60   ลําดับที 3

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบืองต้น จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฐม
พยาบาลเบืองต้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุทางการแพทย์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิมเติม ฉบับ
ที 2หน้า 59   ลําดับที 1
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โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรคเอดส์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิมเติม ฉบับ
ที 2หน้า 59   ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็น
ต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  103  ลําดับ
ที  11

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับยานพาหนะ
ของหน่วยงานนี 
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกแฮอล์ ลําลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ออกซิเจน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 460,000 บาท

เพืออุดหนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิมเติม ฉบับ
ที 2หน้า 68   ลําดับที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 742,560 บาท
งบบุคลากร รวม 622,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 622,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 412,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล ในหน่วยงานนี จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
.2561 - 2563)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี จํานวน 1 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี จํานวน 1 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 103,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง การจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อืนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถินและลูกจ้าง

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้
บริหาร และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  103  ลําดับ
ที  11 

ค่าวัสดุ รวม 17,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์  ธงชาติหรือธงต่าง ๆ ตรายาง กระดาษ ปากกา แฟ้ม กระดาน
ไวท์บอร์ด นาฬิกาแขวน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัด
ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์สํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสาร เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไวัในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือโดย
อิงราคาท้องถินเป็นเกณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 2  หน้าที  75   ลําดับที 32

ครุภัณฑ์สํารวจ
บันไดอลูมิเนียม จํานวน 2,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือบันไดอลูมิเนียม เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไวัในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือโดย
อิงราคาท้องถินเป็นเกณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 2  หน้าที  75   ลําดับที 33

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพือใช้
สํารองไฟฟ้าในกรณีในการปฏิบัติงานงานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน
- เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไวัในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กําหนด
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิงเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 2  หน้าที 76 ลําดับที 34
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งานไฟฟ้าถนน รวม 16,617,720 บาท
งบบุคลากร รวม 2,189,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,189,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,444,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 5 อัตรา  ตามแผนอัตรา กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 653,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี จํานวน 5 อัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน
นี 5 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 3,953,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลของหน่วยงานนีทีมี
สิทธิเบิกได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน เรือง การจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อืนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถินและลูกจ้าง

ค่าใช้สอย รวม 3,315,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทําการอย่างหนึงอย่างใด
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติด
ตังอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์ รวมทังค่าจ้างเหมาเครืองจักรต่างๆในการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น
-- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้
บริหาร และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง เป็นต้น 
--เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  103  ลําดับ
ที  11 
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ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ค่ารับวารสาร ค่าซือหนังสือพิมพ์ ค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ ค่าจัดซือ
หนังสือเกียวกับกฎหมายต่างๆ ธงชาติหรือธงต่าง ๆ ตรา
ยาง กระดาษ ปากกา แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาแขวน ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร และรวมถึงวัสดุสิงของทีต้องใช้ในการดําเนินการจัดการเลือก
ตัง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ไมโครโฟน ลําโพง ขาตังไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สวิทซ์
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อ ไม้ ตะปู ปูน
ซีเมนต์ ทราย ไม้ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี หัว
เทียน ยางรถ ฟิล์มกรองแสง นํามันเบรค ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับยานพาหนะ
ของหน่วยงาน นี เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตู้ของ อบต. และเครือง
ตัดหญ้า ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัด
ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์สํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะเฉพาะทีใช้เกินกว่าทีกําหนด
งบลงทุน รวม 10,458,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 230,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 230,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐาน
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักร ยานพาหนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,228,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่งลูกนก หมู่ที 13 จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทุ่งลูกนก (สํานัก
งานปลัด) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว  12 เมตร (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 55 ลําดับที 5

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 13 จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 13 ตําบลทุ่งลูก
นก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00  เมตร จํานวน 42
 ท่อน บริเวณบ้านนางสมบัติ  คงหมวก - บริเวณบ้านนางกาญจนา  คง
หมวก  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก) พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 66 ลําดับที 9
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โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 21 (นายสง่า) จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 21 ตําบลทุ่งลูก
นก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.00 x 1.00 เมตร จํานวน15 ท่อน บริเวณ
ทีดินนายสง่า ตาก้อง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้า 57

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 21(นางแอน) จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 21 ตําบลทุ่งลูก
นก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 1.00  เมตร จํานวน 15
 ท่อน บริเวณบ้านนางแอน  ขุนพิทักษ์ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งลูกนก) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้า 57

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 4 จํานวน 1,500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 4 ตําบล
ทุ่งลูกนก สายต่อจากถนนลาดยางเดิมเลียบคลองชลประทาน - บ้านนายสม
จิตต์  แซ่ลิม ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 500  เมตร ผิวจราจร
ลาดยาง AC หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000
 ตารางเมตร  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 66  ลําดับ
ที 5

โครงการก่อสร้างถังประปา  หมู่ที 23 จํานวน 477,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังประปา ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 23 ตําบลทุ่งลูกนก บริเวณทีดินนาย
ทิว  จําเล (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก) พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 65 ลําดับที 7 

โครงการก่อสร้างหอถังประปา  หมู่ที 10 จํานวน 492,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังประปา ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตังถังเหล็กกรองนําบาดาล หมู่ที 10 ตําบลทุ่งลูกนก บริเวณ
บ้านนางจําเนียร  ห้วยหงษ์ทอง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูก
นก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 80 ลําดับ
ที 63
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โครงการก่อสร้างหอถังประปา  หมู่ที 11 จํานวน 489,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังประปา ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 11 ตําบลทุ่งลูกนก บริเวณบ้านนายสุ
วัฒน์  หลวงศักดา  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 80 ลําดับ
ที 65

โครงการก่อสร้างหอถังประปา  หมู่ที 8 จํานวน 482,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังประปา ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 8  ตําบลทุ่งลูกนก บริเวณบ้าน
นายอดุล  ยีชวน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก)พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 80 ลําดับ
ที 62

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling หมู่ที 2

จํานวน 2,855,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete 
โดยวิธี Pavement In - Place  Recycling หมู่ที 2 ตําบลทุ่งลูกนก สาย
แยก นฐ 3030 บ้านศาลาตึก กม.ที 5.000 - สามแยกบริเวณทีดินนาย
แดง  สมลา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 890 เมตร ผิวจราจร
ลาดยาง Para Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งลูกนก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 หน้า 64 ลําดับที 2

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In - Place Recycling หมู่ที 23

จํานวน 3,023,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย
วิธPีavement In - Place Recycling หมู่ที 23 ตําบลทุ่งลูกนก สาย
แยก นฐ 3030 บ้านศาลาตึก กม.ที 7.150 - สามแยก บริเวณทีดินนางพัส
วี  จันทาศรี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,250 เมตร ผิวจราจร
ลาดยาง AC หนา 0.05 เมตร  หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,250
 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก)  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติมฉบับ
ที 2 หน้า 65 ลําดับที 4

วันทีพิมพ์ : 19/10/2561  14:56:09 หน้า : 47/58



งบเงินอุดหนุน รวม 16,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมและบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,082,210 บาท
งบบุคลากร รวม 986,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 986,210 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 842,210 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จํานวน 7 อัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน  7  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,096,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 71,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557

ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 580,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทําการอย่างหนึงอย่างใด
แก่ อบต. เช่น ค่าจ้างทิงขยะมูลฝอย และอืนๆทีจําเป็น เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และอืนๆทีจํา
เป็นต้องใช้ ฯลฯ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 109
   ลําดับที 4
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานการคัดแยก
ขยะ โดยจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเขตตําบลทุ่งลูกนก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิมเติม ฉบับ
ที 2หน้า 61   ลําดับที 1

โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยก
ขยะ โดยจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเขตตําบลทุ่งลูกนก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ฯลฯ
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 110
   ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน  2558  เรือง การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  103  ลําดับ
ที  11 

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นถังรองรับขยะมูลฝอย เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน ท่อไอเสีย หัวเทียน ไส้กรอง เป็นต้น เพือเปลียนหรือซ่อมแซมยาน
พาหนะของหน่วยงานนีตามความจําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนใช้กับยานพาหนะของหน่วยงาน
นี เช่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือรองเท้าบู๊ต เสือและถุงมือหนัง หรือวัสดุเครืองแต่งกาย
อืน ๆ ตามความจําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 930,870 บาท
งบบุคลากร รวม 752,670 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 752,670 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 609,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 119,570 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน  1  อัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน  1
  อัตรา  
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 178,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 61,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2557

ค่าใช้สอย รวม 97,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่า ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน   ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบีย
ประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภท ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้
บริหาร และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึงได้รับคํา
สังให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ 
- เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

โคงการ"ค่ายศิลปะเยาวชนปลอดยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการค่ายศิลปะ “เยาวชนปลอดยา
เสพติด” ซึงมุ่งเน้นกลุ่มเสียงทีเป็นเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนของทุก
หมู่บ้านให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้ศิลปะเป็นสือแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุเครืองแต่ง
กาย ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 60  ลําดับที 2 
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โครงการจัดทําสือในการป้องกันยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําสือในการป้องกัน
ยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 60  ลําดับที 1 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสําหรับคนพิการและผู้ดูแล จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสําหรับ
คนพิการและผู้ดูแล โดยจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้พิการและผู้ดูแลใน
เขตตําบลทุ่งลูกนก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 61  ลําดับที 5 

โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทีใช้ในการอบรม ตลอดจนค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 53  ลําดับที 3 

โครงการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าชุมชน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการจําหน่าย
สินค้าชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 58  ลําดับที 1 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและประชาชนทัวไป จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรและประชาชนทัวไป  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าของสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้
ในการอบรม ตลอดจนค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าทีพัก และค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 104  ลําดับ
ที 1 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมและศึกษาดู
งานของกลุ่มต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ใน
การอบรม ตลอดจนค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
ทีพัก และค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 59  ลําดับที 4 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัด
ทําบรรจุภัณฑ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ใน
การอบรม ตลอดจนค่าเบียเลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 58  ลําดับที 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  103  ลําดับ
ที  11 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์  ธงชาติหรือธงต่าง ๆ ตรายาง กระดาษ ปากกา แฟ้ม กระดาน
ไวท์บอร์ด นาฬิกาแขวน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัด
ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์สํารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาเพือมวลชน "แชลเลนจ์เดยฺ" จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาเพือมวลชน "แชลเลนจ์
เดย์"
ซึงเป็นกิจกรรมลักษณะการออกกําลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิค เป็น
ต้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอุปกรณ์
ต่างๆ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 99 ลําดับ
ที 6

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดภายในตําบล เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เป็น
ต้น ซึงเน้นกลุ่มเยาวชนทีอยู่ในเขตพืนทีตําบลทุ่งลูกนก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 62 ลําดับ
ที 1

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาชนิดต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ เช่น ไทคัพ กีฬา อบต.สัมพันธ์ เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 98 ลําดับ
ที 5
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
กีฬา เช่น ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  และอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น เป็น
ต้น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 98 ลําดับ
ที 4

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง มี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าของ
ขวัญของรางวัล วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 98 ลําดับที 1
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์(รดนําขอพรผู็สูงอายุ) จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์รด
นําดําหัวผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัล วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 98 ลําดับที 2
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัล วัสดุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 98   ลําดับที 3
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีสําหรับเกษตรกร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์กําจัดวัชพืช
ในลําคลอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม วัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 ลําดับที 3 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน จํานวน 1,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าพันธุ์ไม้
ต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว164  ลงวันที 26  มกราคม 2558 
-ไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 58 ลําดับที 2 

โครงการรณรงค์กําจัดวัชพืชในลําคลอง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์กําจัดวัชพืช
ในลําคลอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย วัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า58ลําดับที 2 
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โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุการ
เกษตร วัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็น  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า58ลําดับที 2 

โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์การ
อนุรักษ์สิงแวดล้อมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  วัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 58 ลําดับที 2 
 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,307,442 บาท
งบกลาง รวม 19,307,442 บาท
งบกลาง รวม 19,307,442 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 284,482 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิมเติมพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที 2 )พ.ศ.2537 และ ฉบับที 3 พ.ศ.2542

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,512,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ ทีมีอายุตังแต่ 60 ปีขึนไป ในเขตตําบลทุ่งลูกนก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานวจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,196,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ ในเขตตําบลทุ่งลูกนก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานวจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิง ขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้
รับการสงเคราะห์เบียยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานวจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานวจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งลูกนก 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว9 ลงวันที 22  มกราคม 2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 418,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานายข้าราชการส่วนท้องถิน (ก.บ
.ท.) โดยคํานวณตังจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที 4 พ.ศ.2542 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 178 ลงวัน
ที  28 กันยายน 2542 โดยให้คํานวณตังจ่ายในอัตรา ร้อยละ 1ของรายได้
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีนัน ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ เงิน
อุดหนุนทุกประเภท และรายได้จากพันธบัตร ในปีงบประมาณ 2562 
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