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สว่นที ่1 

 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย 

 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 

 

ของ 
 

เทศบำลต ำบลทุง่ทอง 
 

อ ำเภอบำ้นเขวำ้   จงัหวดัชยัภูม ิ

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

ประธำนสภำและสมำชกิสภำเทศบำลต ำบลทุ่งทอง 
 

บดัน้ี ถงึเวลำทีค่ณะผู้บรหิำรเทศบำลต ำบลทุง่ทองจะไดเ้สนอร่ำงเทศบญัญตังิบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี ตอ่สภำเทศบำลต ำบลทุง่ทองอีกคร ัง้หนึ่ง  ฉะนัน้ในโอกำสน้ี  ผู้บรหิำรเทศบำลต ำบลทุง่ทอง  จึง
ขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งทองทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลงั  
ตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. สถำนะกำรคลงั 
     1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562  ณ  วนัที่ 11 กรกฎำคม  2562  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถำนะกำรเงนิ  ดงัน้ี 

ณ วนัที ่11 กรกฎำคม  2562   

1.1.1  เงนิฝำกธนำคำรท ัง้สิน้     32,041,230.47  บำท 

1.1.2  เงนิสะสม      13,320,224.09  บำท 

1.1.3  ทุนส ำรองเงนิสะสม     13,080,885.37  บำท 

1.1.4  รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั  จ ำนวน..............-............โครงกำร 

     1.2 เงนิกูค้งคำ้ง...............-................ บำท 

 

2. กำรบรหิำรงบประมำณในปีงบประมำณ  2561  

(1)  รำยรบัจริงท ัง้สิน้  46,087,419.44.-บำท  ประกอบดว้ย 

 หมวดภำษีอำกร        141,057.-บำท 

 หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต           38,082.40.-บำท 

 หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์ส ิ           128,350.19.-บำท 

 หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์           -        บำท 

 หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด          73,875.-บำท 

หมวดรำยไดจ้ำกทุน              -        บำท 

หมวดภำษีจดัสรร       18,374,966.84.-บำท 

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป       27,331,088.01.-บำท 

 

   (2)  เงนิอุดหนุนทีร่ฐัใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์                      -        บำท 

 

   (3)  รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 38,728,656.96.-บำท ประกอบดว้ย 

 งบกลำง           13,229,819.46.-บำท 

 งบบุคลำกร (หมวดเงนิเดือน คำ่จำ้งประจ ำ และคำ่จำ้งช ั่วครำว)         16,782,545.-บำท 

 งบด ำเนินงำน (หมวดคำ่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ และหมวดคำ่สำธำรณูปโภค) 
              5,638,992.50.-บำท 

 งบลงทุน (หมวดคำ่ครุภณัฑ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง)             1,251,300.-บำท 

 งบรำยจำ่ยอืน่ (หมวดรำยจำ่ยอืน่)             -        บำท 

 งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน)              1,826,000.-บำท 

   (4)  รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอุดหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์                    -        บำท 

   (5)  มีรำยจำ่ยเงนิสะสมเพือ่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่จ ำนวน            2,514,750.-บำท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. งบเฉพำะกำร 

    ประเภทกจิกำร.............-…………..กจิกำร...........-.............. 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ................มีรำยรบัจริง....................บำท  รำยจำ่ยจรงิ........-......บำท 

  กูเ้งนิจำกธนำคำร/กสท./อืน่ๆ                  จ ำนวน.............-......บำท 

  ยืมเงนิสะสมจำกเทศบำล      จ ำนวน.............-......บำท 

  ก ำไรสุทธ ิ       จ ำนวน.............-......บำท 

  เงนิฝำกธนำคำรท ัง้สิน้ ณ วนัที ่............... .................  .จ ำนวน...........-......บำท 

  ทรพัย์จ ำน ำ   จ ำนวน.....................บำท 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตำบลทุ่งทอง 
อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ 

     
2.1 รายรับปริน้ออกจำก
ระบบ     
     

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559  ปี 2562 ปี 2561 

รายไดจั้ดเก็บเอง         

    หมวดภาษีอากร      147,074.35        139,000.00      145,000.00        147,000.00  

    หมวดคา่ธรรมเนียม 
คา่ปรับ และใบอนุญาต 

       61,826.00           8,000.00        28,800.00          30,000.00  

    หมวดรายไดจ้าก
ทรัพยส์นิ 

     188,773.07        160,000.00      130,000.00        157,500.00  

    หมวดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและการ        
พาณชิย ์

 -   -   -    

    หมวดรายไดเ้บด็เตลด็      310,865.00        153,000.00      130,000.00        130,000.00  

    หมวดรายไดจ้ากทนุ  -   -   -    

    รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง      708,538.42        460,000.00      433,800.00        464,500.00  

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้
จดัสรรใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

        

    หมวดภาษีจัดสรร  15,210,869.69    16,540,000.00  15,566,200.00    16,535,500.00  

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บ
แลว้จดัสรรใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 15,210,869.69    16,540,000.00  15,566,200.00    16,535,500.00  

รายไดท้ีรั่ฐบาลอดุหนุนให ้
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

        

หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป  13,421,625.00    14,000,000.00  11,826,000.00    27,000,000.00  

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุน
ใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

 13,421,625.00    14,000,000.00  11,826,000.00    27,000,000.00  

หมวดเงนิอดุหนุนระบบ
วตัถปุระสงค/์เฉพาะกจิ 

  -    -  14,174,000.00    -  

รวมรายจ่ายไดท้ีรั่ฐบาล
อดุหนุนระบวุัตถปุระสงค/์
เฉเพาะกจิ 

   -     -  14,174,000.00     -  

รวมทกุหมวด    29,340,633.11    31,000,000.00   42,000,000.00    44,000,000.00  

 



 

 

 
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

เทศบำลต ำบลทุง่ทอง 
อ ำเภอบำ้นเขวำ้   จงัหวดัชยัภูม ิ

 

2.2 รำยจำ่ย  ปริน้ออกจำกระบบ 

 

รำยจำ่ย 
รำยจำ่ยจรงิ 
 ปี 2558 

ประมำณกำร ปี 
2559 

ประมำณกำร 

ปี 2562 

จ่ำยจำกงบประมำณ    

    งบกลำง 1,970,585.23 2,042,860 13,445,710 

    งบบุคลำกร  

 
12,821,913.00 15,890,640 16,520,660 

    งบด ำเนินงำน  
  5,219,917.36 9,008,200 7,099,730 

    งบลงทุน   5,304,275.00 2,188,300 3,373,900 

    งบรำยจำ่ยอืน่   10,000.00 10,000 10,000 

    งบเงนิอุดหนุน   1,746,902.78 1,860,000 1,550,000 

รวมจำ่ยจำกงบประมำณ 27,073,593.37 31,000,000 42,000,000 

รวม 27,073,593.37  31,000,000  42,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สว่นที ่2 
 

 

 

เทศบญัญตั ิ

 

เรือ่ง 
 

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

 

เทศบำลต ำบลทุง่ทอง 
 

อ ำเภอบำ้นเขวำ้   จงัหวดัชยัภมู ิ

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เทศบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลทุ่งทอง 
อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูม ิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



2.1 รายรับ

รายรับ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563

รายไดจั้ดเก็บเอง
    หมวดภาษีอากร 145,000.00           147,000.00        151,500.00        30,000                 

    หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต 28,800.00             30,000.00           24,900.00          134,500               

    หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 130,000.00           157,500.00        80,000.00          120,000               

    หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ
การ        พาณชิย์ -

    หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 130,000.00           130,000.00        11,000.00          80,000                 

    หมวดรายไดจ้ากทนุ -

    รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 433,800.00           464,500.00        267,400.00        364,500               

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

    หมวดภาษีจัดสรร 15,566,200.00     16,535,500.00   16,732,600.00  20,035,500         

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 15,566,200.00     16,535,500.00   16,732,600.00  20,035,500         

รายไดท้ีรั่ฐบาลอดุหนุนใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป 11,826,000.00     27,000,000.00   273,000,000.00    28,000,000         

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 11,826,000.00     27,000,000.00   27,300,000.00  28,000,000         

หมวดเงนิอดุหนนุระบบวตัถปุระสงค/์
เฉพาะกจิ 14,174,000.00      -

รวมรายจา่ยไดท้ีรั่ฐบาลอดุหนุนระบุ
วัตถปุระสงค/์เฉเพาะกจิ 14,174,000.00       -

รวมทกุหมวด 42,000,000.00     44,000,000.00   44,300,000.00  48,400,000         

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลทุ่งทอง
อ าเภอบา้นเขวา้   จังหวัดชยัภมูิ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลทุ่งทอง 
อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน   48,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป        รวม  9,908,500 บาท 

งบบุคลากร                            รวม 6,539,500 บาท 

(หมวดรายจ่าย เงินเดือน   ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างช่ัวคราว)รวม   6,539,500 บาท   
 

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  จำนวน 2,624,640 บาท 

                 ประเภทรายจ่าย 

(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี       จำนวน   695,520  บาท 

 (2) เงินค่าตอบแทนประจำอัตรานายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี       จำนวน   120,000  บาท 

(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี                     จำนวน   120,000  บาท 

(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จำนวน    198,720 บาท 

(5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล           จำนวน  1,490,400 บาท  
 

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)ตั้งไว้ จำนวน  2,624,640  บาท 

 - เงินค่าตอบแทนตำแหน่งนายกเทศมนตรี   1 อัตรา เป็นเงิน   427,200บาท 

 - เงินค่าตอบแทนตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี  2 อัตรา เป็นเงิน   508,320 บาท 

 - เงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  1 อัตรา เป็นเงิน    82,800 บาท 

 - เงินค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี  1 อัตรา เป็นเงิน   115,920 บาท 

 -เงินค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภา   1 อัตรา เป็นเงิน   182,160 บาท 

 -เงินค่าตอบแทนตำแหน่งรองประธานสภา                1 อัตรา เป็นเงิน   149,040 บาท 

 - เงินค่าตอบแทนตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล   10 อัตราเป็นเงิน 1,159,200 บาท 

 

        เป็นไปตาม - หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
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 เงินเดือน   (ฝ่ายประจำ)     จำนวน  3,914,860  บาท 

    ประเภทรายจ่าย 

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล    จำนวน   2,226,540 บาท 

  (2) เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน   228,000 บาท 

  (3) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ     จำนวน   195,600  บาท 

  (4) เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจำ    จำนวน   24,000  บาท 

           (5)เงินอ่ืน ๆ เงินเพ่ิมสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร. )            จำนวน   5,640  บาท 

  (6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จำนวน   1,148,040 บาท 

  (7) เงนิเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    จำนวน   87,040 บาท 
 

                      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)สำนักปลัดเทศบาล  ตั้งไว้ จำนวน  3,568,200  บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งปลัดเทศบาล   1 อัตรา เป็นเงิน   503,220 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  2 อัตรา เป็นเงิน   805,260 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  1 อัตรา เป็นเงิน    330,060 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนักป้องกันฯ   1 อัตรา เป็นเงิน   280,140 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา เป็นเงิน    307,860 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งลูกจ้างประจำ   1 อัตรา เป็นเงิน    195,600 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เป็นเงิน   264,840 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วย จพง.ธุรการ   1 อัตรา เป็นเงิน    144,900 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วย จพง.ธุรการ  1 อัตรา เป็นเงิน    159,420 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ  1 อัตรา เป็นเงิน    144,900 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งคนงาน   1 อัตรา เป็นเงิน    108,000บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งพนักงานดับเพลิง  2อัตรา เป็นเงิน    216,000 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถ   1 อัตรา เป็นเงิน    108,000บาท 

  

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้ข้าราชการ   6   คน   พนักงานจ้าง   8  คน    ลูกจ้างประจำ  1    คน  
                  เป็นเงินเดือนที่มีคนครอง     15  คน     อัตราที่ไม่มีคนครอง   -  คน 

 

         เป็นไปตาม - หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
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งบดำเนินงาน                         รวม  2,699,000 บาท   
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 
 

หมวด ค่าตอบแทน     รวม  339,000 บาท 

ประเภทรายจ่าย   
(๑)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                          จำนวน  50,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและใน 
วันหยุดราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 

                                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล 

เรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์  
                         การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

- และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 

 

  (2) ค่าเบี้ยประชุม                                 จำนวน  3,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการจ่ายค่าป่วยการของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กับเบี้ยประชุม 

กรรมการของสภาเทศบาล พ.ศ. 2518 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0307/ว648 ลง 
วันที่ 20 มีนาคม 2535 

 

  (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                               จำนวน  10,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก 

เวลาราชการ เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว01562 ลงวันที่15   
พฤษภาคม2550 

 
 

    (4) ค่าเช่าบ้าน                                                                         จำนวน 156,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านโดยเป็นไปตามการเบิกจ่ายตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับจ่ายค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เป็นไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ 

                  ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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 (5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                               จำนวน  120,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล เป็นไปตามหนังสือ 

  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
  และค่าเล่าเรียน 

   

 

หมวด  ค่าใช้สอย                                            รวม    1,220,000 บาท 

 ประเภท รายจ่าย 

 

 (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                                                 จำนวน    300,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำเว็บไซต์ระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าป่วยการในการพิสูจน์รังวัด
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าสำรวจออกแบบ และควบคุมการ
ก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาด จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 

      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        - เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 

        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1161 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551  
- ระเบียบ หนังสือ ที่เก่ียวข้อง  

 

 

 (2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        จำนวน  30,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิธีเปิดอาคาร ได้แก่ 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนซ่ึงจำเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น ซ่ึงหมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ พิธี
เปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรืองานรัฐพิธี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
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  1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1%  ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้
อุทิศให้ 

  1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในข้อ 1.1 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

 

 
 (3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

                                     จำนวน   870,000 บาท 
 

  3.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกต้ัง                                        จำนวน  600,000  บาท 

         เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
กำหนดและคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนอัตราที่ว่าง และกรณีท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการเลือกตั้ง  

  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ 

  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 

  เรื่อง การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนที่ 
  องค์กรปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบ 

  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 

            (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 10 หน้าที่198) 
 

  

  3.2ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                      จำนวน  100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นที่เก่ียวเนื่องกับการ
เดินทางไปราชการของผู้บริหารงานท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 
2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่  8  หน้าที่ 197 ) 
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3.3 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร  
 สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งทอง                   จำนวน  0 .- บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งทองโดยมีค่าใช้จ่าย
 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
 อ่ืนๆที่จำเป็นต่อโครงการ เพ่ือได้เรียนรู้การทำงานจากแหล่งเรียนรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืน 
            -  เป็นไปตามระเบียบกระมรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

            (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที ่3 หน้าที่ 193)   
 

 

   3.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
                                                                                                              จำนวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง สำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็นต่อโครงการ  

-  เป็นไปตามระเบียบกระมรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
                      (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 1 หน้าที่ 192)     

 

3.5 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์วารสารหมู่บ้าน                      จำนวน  10,000  บาท                                 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือนิตยสาร เพ่ือเผยแพร่ ประจำ
สำนักงาน และหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
 

  3.6 โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์               จำนวน  10,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ 

   แผ่นดิน ในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า ร่วมทั้งสร้างจิตสำนึก
   ของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่มและ
   อาหารว่างค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  

- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559   

                                   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 18 หน้าที่ 203)   
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3.7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่                                        จำนวน  80,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน (โครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่)  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่มและ อาหารว่างค่าวัสดุ 
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  

        - เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4589 ลงวันที่  
         15 สิงหาคม  2562   
                                     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 6 หน้าที่ 195)  

 

3.8 โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี งานวันสำคัญประจำปี ฯลฯ ตามที่รัฐบาลกำหนด 

ค่าพวงมาลาวันปิยมหาราช,วันท้องถิ่นไทย                                 จำนวน   30,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ  ในการจัดงานพิธีต่างๆ เช่นจัดซ้ือพวงมาลาเพ่ือร่วมประกอบพิธีวาง

พวงมาลาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันปิยมหาราช  23  ตุลาคม ของ
ทุกปีและวันท้องถิ่นไทยเพ่ือเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันดีงาม  และเป็นการเฉลิมฉลองวัน
สำคัญของไทย การจัดงานวันสำคัญต่างๆ ตามที่รัฐบาลกำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ในการจัดงานพิธีการธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆ  ค่าจัดสถานที่ตลอดจนค่าดำเนินการต่างๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินงานจัดงาน 

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549)  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเตรียมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 21 หน้า 205)   

 

3.9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตร/เชิงประวัติศาสตร์ ฯลฯ  
                                                                                     จำนวน  10,000 .- บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตร/เชิง
ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ เป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับการส่งเสริมความรู้  
การจัดอบรมมคุเทศก์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าท่ี
พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จำเป็นต่อโครงการ เพ่ือได้เรียนรู้การทำงานจากแหล่งเรียนรู้และประสบการณ์
จากหน่วยงานอ่ืน             

         (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที ่2 หน้าที่ 162)   
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3.10 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต ทต.ทุ่งทอง    จำนวน  10,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่ง
ทอง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า ร่วมทั้งสร้างจิตสำนึก ของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ การจัดหาพันธ์กล้าไม้ ดินปลูก ปุ๋ย ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่างค่าวัสดุ 
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  

        - เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่  
        31 พฤษภาคม 2559   
                              (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 19 หน้าที่ 203)   
 

3.11 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                           จำนวน  10,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าป้ายโครงการ การจัดหาพันธ์กล้าไม้ ดินปลูก ปุ๋ย ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่างค่าวัสดุ อุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  

        - เนื่องมาจากพระราชดำริ สมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 (4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                   จำนวน  20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร  ยานพาหนะ  เก้าอ้ี  ฯลฯ 

                                    (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 20 หน้าที่ 204) 
 
 

หมวด ค่าวัสดุ                                    รวม 440,000 บาท 
 

 ประเภทรายจ่าย 

  (1)  วัสดุสำนักงาน                                                                จำนวน 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ  ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน  เช่น แบบพิมพ์  กระดาษ  ปากกา   
ดินสอ  หมึก   ไม้บรรทัด ตลอดจนวัสดุสำนักงานอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย     
ตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุ เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    
  ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า   

                       สาธารณูปโภค 

 

 (2) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                      จำนวน 30,000 บาท            
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด   ถังขยะ ถุงขยะ  ถ้วยชาม   ช้อนส้อม  แก้วน้ำจานรอง  กระติกน้ำร้อน    

กระติกน้ำเย็นและอ่ืน ๆ ประจำสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณ
รายจ่าย  ตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุ เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    
  ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า   

                       สาธารณูปโภค 

 

(3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                 จำนวน 50,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  น้ำมันเบรค  กระจกมองข้าง  หัวเทียน 

และวัสดุยานพาหนะอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุ เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    
  ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า   

                       สาธารณูปโภค 
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(4) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น                                      จำนวน  200,000 บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืน ๆ สำหรับรถยนต์ 

สำนักงาน รถบรรทุกขยะ รถดับเพลิงเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ  ที่ปรากฏใน
บัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุ เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    
  ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า   

                       สาธารณูปโภค 
 

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                          จำนวน   60,000 บาท            

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น รีฟิลปริ้นเตอร์  แผ่นดิสก์  หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์   
และอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุ เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    
  ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า   

                       สาธารณูปโภค 
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(6) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย                                                        จำนวน   0.- บาท            

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. และอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุ เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    
  ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า   

                       สาธารณูปโภค 

 

 

   หมวดค่าสาธารณูปโภค                       รวม  500,000 บาท 

        ค่าสาธารณูปโภค 

   ประเภทรายจ่าย 
 

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า                                            จำนวน  360,000 บาท         
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง และค่ากระแสไฟฟ้ากล้องวงจรปิด  
 CCTV ที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2559   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

        (2) ประเภทค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล                                               จำนวน  40,000 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลทุ่งทอง  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2559   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
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-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
 

(3)  ป                                   (3) ประเภทค่าโทรศัพท์                                                 จำนวน   30,000 บาท            
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสาร  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง   

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2559   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

   

                      (4)  ประเภทค่าบริการไปรษณีย์                                                     จำนวน 10,000 บาท      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรค่าธรรมเนียมลงทะเบียนหนังสือราชการ      
                     ค่าธรรมเนียม ในการติดต่อราชการกับทุกหน่วยงาน   

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2559   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

 
 

 (5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                          จำนวน 60,000  บาท         
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการสื่อสารงานทะเบียนราษฎร  
ค่าโทรภาพ ค่าโทรสาร  และค่าสื่อสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับอินเตอร์เน็ต  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2559   
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
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งบลงทุน                                                    รวม  845,000 บาท 

       (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
  

            หมวดค่าครุภัณฑ์                                    รวม  825,000.- บาท 

             ประเภทรายจ่าย 

   ประเภท บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                    จำนวน               0.-  บาท 

(1)เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ปรับปรุง โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร  
ยานพาหนะ  เก้าอ้ี ครุภัณฑ์ และอ่ืน ๆ(รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร ที่
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า5,000บาท รวมถึงรายจ่ายที่ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุง)   

  

               (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 4 หน้าที่  186) 
 

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  
                 1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                       จำนวน  17,000  บาท 

                                   1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                                   จำนวน  17,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงานปลัด  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

                                      คุณลักษณะพื้นฐาน    
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 

17,000 บาท  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 

     - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base 
-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
– มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

     - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
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1.2 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติราชวงค์จักรีไทย                                                   จำนวน  79,000  บาท  

เพ่ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักกรีไทยซุ้มเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักกรีไทยพร้อม
ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยจำนวน 1 ซุ้ม รายการดังนี้ 

    - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด 3.50 x 5.80 เมตร  
- ขนาดฐานไฟเบอร์กลาส กว้าง 3.50 x 1.40 เมตร 

- กรอบฐานไฟเบอร์กลาส กว้าง 2.30 x 3.40 เมตร 

- พานพุ่มเงิน พุ่มทอง  เป็นไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง  1.20 เมตร  
- ตราสัญลักษณ์ วปร. ไฟเบอร์กลาส  ขนาด 1.00 เมตร 

- ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.45 x 2.30 เมตร 

- ตราครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง  0.50 เมตร  
- ภาพไวนิล   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  ขนาด  1.20 x 2.40 เมตร  
- ป้ายไวนิลชื่อสำนักงาน ขนาด 0.40 x 2.00 เมตร 

- พร้อมติดตั้ง 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 5 หน้าที่ 237) 

 
ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

1. รถสี่ประตู                                                                          จำนวน 729,000   บาท 
                       เพ่ือจัดซ้ือรถส่วนกลางรถบรรทกุ (ดีเซล) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  

8.2 รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

2) แบบดับเบิ้ลแคบ็ 
(1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(2) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
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หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง                                        รวม  10,000 บาท 
       ประเภทรายจ่าย 

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                        จำนวน  10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม บำรุงรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง ในเขตพ้ืนทีรับผิดชอบของ 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

                                      (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 4 หน้าที่  186) 
 

          งบเงินอุดหนุนรวม                                35,000  บาท  

                    (หมวดเงินอุดหนุน)            รวม   35,000บาท 

             ประเภทเงินอุดหนุน  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                                   จำนวน  35,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสถานที่กลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า ในการช่วยเหลืออำนวย
ความสะดวกประชาชน ในด้านให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันควบคุมโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า ที่ ชย 73001/411  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 

              (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 17 หน้าที่ 201) 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ        รวม  1,825,300 บาท  
 

งบบุคลากร                                       รวม  1,785,300 บาท 

 

(หมวดรายจ่าย  เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างช่ัวคราว)   รวม  1,785,300 บาท 

                  เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ) 
                       ประเภทรายจ่าย   

(1) เงนิเดือนพนักงานเทศบาล       จำนวน  1,359,360  บาท 

(2) เงินประจำตำแหน่ง                จำนวน      36,000  บาท 

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน     379,140 บาท 

(4) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน       10,800 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ฝ่ายแผนงานและงบประมาณและฝ่ายวิชาการ 
ตั้งไว้ จำนวน  1,738,500 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป   2 อัตรา เป็นเงิน    765,480 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   1 อัตรา เป็นเงิน    305,640 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา เป็นเงิน    288,240 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เป็นเงิน    230,460 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วย จพง.ธุรการ   1 อัตรา เป็นเงิน    148,680 บาท 

 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้ข้าราชการ   4   คน   พนักงานจ้าง   2 คน                                      
                  เป็นเงินเดือนที่มีคนครอง   6  คน     อัตราที่ไม่มีคนครอง   -  คน 

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน    
                ท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
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งบดำเนินงาน                               รวม  40,000   บาท   
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 
 

หมวด ค่าใช้สอย      รวม 40,000 บาท 
 

ประเภทรายจ่าย       

 (1)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      

                                                        จำนวน  40,000บาท 

    

1.1โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล 

                                   แบบบูรณาการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                จำนวน   10,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำ
แผนชุมชนระดับตำบลแบบบูรณาการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 

- หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 

- หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษาคม 2562 

 

              (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่  7  หน้าที่  196 ) 
 

1.2  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม   

                                          จำนวน   10,000 บาท 
 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการให้ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือประชาชน ในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่
ระลึก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  
                     (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561–2565 โครงการที่ 12 หน้าที่ 199) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
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1.3  โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ  

                             จำนวน   10,000 บาท 
 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อประชาชน ในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของ
ที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  
-เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

             (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561–2565 โครงการที่ 13 หน้าที่ 199) 
 

1.4 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
สำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น                                จำนวน  10,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทและกระบวนการยุติธรรมสำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น เพ่ือประชาชน ในหมู่บ้านเขตเทศบาล
ตำบลทุ่งทองโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็น 

- เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 

 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 5 หน้าที่  194 ) 
 

                                 ***************************************** 
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งาน บริหารงานคลัง                รวม  2,752,240 บาท 
 

             งบบุคลากรรวม                     2,408,450 บาท    
 

     (หมวดรายจ่าย  เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างช่ัวคราว)รวม  2,412,240 บาท 
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 จำนวน 2,412,240 บาท 

 ประเภทรายจ่าย   
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล     จำนวน 1,804,200 บาท 

(2) เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน    96,000  บาท 

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จำนวน  510,840  บาท 

(4) เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง       จำนวน     1,200  บาท 

    

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) กองคลังตั้งไว้ จำนวน  2,315,040  บาท    
 

- เงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง    1 อัตรา เป็นเงิน    448,920 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนักบริหารงานคลัง   1 อัตรา เป็นเงิน    396,060 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   1 อัตรา เป็นเงิน    369,360 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  1 อัตรา เป็นเงิน    336,240 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   1 อัตรา เป็นเงิน    253,620 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี  1 อัตรา เป็นเงิน    158,510 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้  1 อัตรา เป็นเงิน    163,200 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   1 อัตรา เป็นเงิน    189,120 บาท 
 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้ข้าราชการ   5   คน   พนักงานจ้าง  3คน                       
          เป็นเงินเดือนที่มีคนครอง   8  คน  อัตราที่ไมม่ีคนครอง   -  คน  ถือปฏิบัติตาม 

  

                      - หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
       เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
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งบดำเนินงาน                       รวม   318,000 บาท   
          (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 

หมวดค่าตอบแทน     รวม    118,000 บาท 

            ประเภทรายจ่าย   
             (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                           จำนวน  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและใน 
วันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
หรือผู้ทำประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 

                                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล 

                    เรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

                                - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์  
                         การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
                                - และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  

(2)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จำนวน  10,000 บาท       
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก 

เวลาราชการ เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว01562 ลงวันที่15   
พฤษภาคม2550 

 

 (3)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน  50,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล เป็นไปตามหนังสือ  

 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
 และค่าเล่าเรียน 

 

                       (4) ค่าเช่าบ้าน                                                                        จำนวน  48,000บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านโดยเป็นไปตามการเบิกจ่ายตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับจ่ายค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  เป็นไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ 

                  ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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หมวด ค่าใช้สอย    รวม 130,000 บาท 

         ประเภทรายจ่าย  

      

             (1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                        จำนวน  10,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำเว็บไซต์ระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าป่วยการในการพิสูจน์
รังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาทำความสะอาด จ้างเหมายาม
รักษาความปลอดภัย ฯลฯ  
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        - เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 

        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1161 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551  
- ระเบียบ หนังสือ ที่เก่ียวข้อง  

 
 

(2)  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                 จำนวน  10,000 บาท
  

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิธีเปิดอาคาร ได้แก่ 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนซ่ึงจำเป็นต้องจ่ายที่ เก่ียวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น ซ่ึงหมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ พิธี
เปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรืองานรัฐพิธี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

  1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1%  ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้
อุทิศให้ 

1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในข้อ 1.1  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

 

 



42 

 
 

   (3)  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
                                                จำนวน 100,000 บาท

  
 

     3.1ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน   50,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่า เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นที่เก่ียวเนื่องกับ
การเดินทางไปราชการของผู้บริหารงานท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่  8  หน้าที่ 197 ) 
 

 

                               3.2  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน             จำนวน  50,000 บาท 

   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล  

   ตำบลทุ่งทองเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
   และทะเบียนทรัพย์สิน   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือสำรวจภาคสนามเช่น 
   การสำรวจป้าย โรงเรือน ที่ดิน และข้อมูลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ค่าวัสดุในการออกสำรวจ และอ่ืนๆ  

        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 
   กุมภาพันธ์ 2551 

        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และการ
   จัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและ
   สิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามท่ีกฎหมายกำหนด 

        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 443 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  
                            (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที ่2 หน้าที่ 192) 
 

 

 (4)  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน      จำนวน   10,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น    
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร  ยานพาหนะ  เก้าอ้ี  ฯลฯ 
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 หมวด ค่าวัสด ุ                     รวม   70,000 บาท 

         ประเภทรายจ่าย       

             (1) วัสดุสำนักงาน                               จำนวน  40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ  ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน  เช่น แบบพิมพ์  กระดาษ  ปากกา   
ดินสอ  หมึก   ไม้บรรทัด ตลอดจนวัสดุสำนักงานอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย     

   ตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    
  ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า   

                       สาธารณูปโภค 

   
 

 (2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                         จำนวน  20,000 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และ 

อ่ืน ๆ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    
  ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า   

                       สาธารณูปโภค 
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             (3) วัสดุคอมพิวเตอร์                         จำนวน  10,000 บาท           
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น รีฟิลปริ้นเตอร์  แผ่นดิสก์  หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์   

 และอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    
  ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า   

                       สาธารณูปโภค 

   
 

งบลงทุน                       รวม   22,000  บาท   
               หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม  22,000  บาท   
                   ประเภทรายจ่าย   
                              เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน                                   จำนวน  22,000  บาท   
                                   1.) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล                                   จำนวน  22,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่     
                                     น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
                                      คุณลักษณะพ้ืนฐาน    
                    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่   

                       น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง  
                       จำนวน 1 หน่วย  

                      - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ  (Level) เดียวกัน   
                        ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

                       - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
                     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

                     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit    
                         ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB 

 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
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 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive   
   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อย 

  กว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

 

เกณฑ์ราคากลางจากคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
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แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา                     รวม  5,140,840 บาท 
 

งบบุคลากร                                                              รวม    3,797,940 บาท 
 

(หมวด  เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างช่ัวคราว)                              รวม    3,797,940 บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                      รวม   3,797,940 บาท 
 
 ประเภทรายจ่าย 

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล      จำนวน  3,051,300 บาท 

(2) เงินประจำตำแหน่ง                                                        จำนวน      18,000 บาท 

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน    572,640 บาท 

(4) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน      72,000 บาท 

 (5) เงินวิทยฐานะ           จำนวน      84,000 บาท 
 

                     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ฝ่ายบริหารการศึกษาตั้งไว้  จำนวน  3,623,940 บาท    
 

- เงนิเดือนตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา   1 อัตรา  เป็นเงิน    342,840 บาท 

- เงินเดือนครู          8 อัตรา  เป็นเงิน          2,438,700 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   1 อัตรา  เป็นเงิน    269,760 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา  เป็นเงิน    139,200 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   2 อัตรา  เป็นเงิน    236,880 บาท 

- เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วย ครู ผดด. (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1 อัตรา  เป็นเงิน    196,560 บาท 

 

                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้ข้าราชการ  2 คน  ครู 8 คน พนักงานจ้าง 4  คน  
                              เป็นเงินเดือนที่มีคนครอง  14 คน     ตำแหน่งทีไ่มม่ีคนครอง   -  คน 

เป็นไปตาม - หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
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งบดำเนินงาน                                รวม   1,342,900 บาท   
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 
 

    หมวด ค่าตอบแทน     รวม  70,000  บาท 

       ประเภทรายจ่าย   
 

                        (1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   จำนวน  70,000  บาท 
    

                         เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม 

                หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่องประเภทและอัตรา 
                เงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 
 

              หมวดค่าใช้สอย                                               รวม     1,202,900  บาท 

                  ประเภทรายจ่าย 
 

   (1)  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
                                   จำนวน   1,202,900 บาท 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   
  
           (1.1)  โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับ ศพด. จำนวน   418,900 บาท 
 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนวัสดุการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ จำนวนเด็กในศูนย์   160  คนคนละ 1,700 
บาท  ตามจำนวนเด็กในศูนย์ ณ  วันที่   10  มิถุนายน   2562 เป็นเงิน 
272,000  บาท 

 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ในสถานศึกษา จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) จำนวน 6 ศูนย์ จำนวนเด็กในศูนย์ 130 คน คนละ 1,130 บาท  ตาม
จำนวนเด็กในศูนย์ ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562 เป็นเงิน 146,900 บาท 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  
  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 

 

 



54 

 

- วิธีการ ให้เบิกจ่ายเพ่ือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงสถานะการ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19  
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน 

ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

                            “ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 

                                    (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 11 หน้า 168 ) 

 
 

(1.2)  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       จำนวน  784,000 บาท 

                    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน   6 ศูนย์ 

จำนวนเด็กในศูนย์   160  คนคนละ 20 บาท  จำนวน 245 วัน  ตามจำนวนเด็กใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562 

 

(ข้อ 1.2)   วิธีการ  ให้เบิกจ่ายเพ่ือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาโดยคำนึงถึง
สถานะการการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19  
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน 

ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

 

“ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 3 หน้า165 ) 

 

 

( หมวดค่าสาธารณูปโภค)  รวม  70,000 บาท 
 

                  ค่าสาธารณูปโภค                        รวม  70,000 บาท 
 
                                    ประเภทรายจ่าย 
 

   (๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า                                      จำนวน  50,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ หรืออาคารสถานที่ในความดูแล
ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นไปตาม 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
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   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค      

 
 
 

(2) ประเภท ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                               จำนวน  20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 ศูนย์ หรืออาคารสถานที่ในความดูแล
ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เป็นไปตาม 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค      
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา          รวม  2,707,610 บาท 
 
 

งบดำเนินงาน                     รวม  1,127,610 บาท   
     (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 
 

               หมวดค่าใช้สอย                                           รวม   20,000 บาท 
            
                       ประเภทรายจ่าย 
                                 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
 

             (1) โครงการจัดสัมมนาผู้ปกครองเด็กเล็ก   จำนวน   10,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสัมมนาผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มี
ความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งก่อนการส่งเด็กเข้าศูนย์ (การปฐมนิเทศ) 
และหลังครบกำหนดเด็กอยู่ที่ศูนย์ (การปัจฉิมนิเทศ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องเขียนเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552) 
มาตรา 50(7)เทศบาลตำบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542(
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549) มาตรา 16 ได้กำหนดอำนาจให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ (9) 
การจัดการศึกษา 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 8 หน้า 167 ) 
 

  (2) โครงการพัฒนาทักษะเด็กไทยใฝ่เล่นเรียนรู้ สู่อาเซียน                     จำนวน  10,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการในวันเด็กแห่งชาติการแข่งขันกีฬาและการ
แข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กแสดงออก  มีสุขภาพแข็งแรง 
และร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าเช่า ค่าจัดสถานที่ตลอดจนค่าดำเนินการต่างๆท่ีจำเป็นในการดำเนินงาน 

 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552)  มาตรา 50 

(6) ให้การศึกษาอบรม  (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และอำนาจหน้าที่ 
ตามกฎหมายถ่ายโอน การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16(9) การ 

จัดการศึกษา  
 - ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542มาตรา 6การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน 

ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมในการ 

ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 41องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิจัด 

การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง  หรือทุกระดับตามความพร้อม ทุกรูปแบบ และมีหน้าที่ในการพัฒนาเด็ก 

และเยาวชนให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 9 หน้า 168 ) 
 

 

 

หมวด  ค่าวัสดุ                                    รวม  1,107,610 บาท 
 

ประเภทรายจ่าย 
 

(1)ค่าอาหารเสริม (นม)   จำนวน 1,077,610 บาท 
 

  1.1 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   325,320 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ จำนวนเด็กใน
ศูนย์ 160 คน คนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน ตามจำนวนเด็กในศูนย์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2562 ตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19  
มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน 

ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                       “ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 

 

                    (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 2 หน้าที่  164) 
 
 

1.2 ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียน (สพฐ.)              จำนวน  752,290 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียน (สพฐ)จำนวน  5โรงเรียน เด็ก

นักเรียนอนุบาล - ป.6 จำนวน  370คนคนละ 7.82บาท จำนวน  260  วันตามจำนวนเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนณวันที่ 10 มิถุนายน 2561ตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย  

                        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19  
                          มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน 

                          อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                            “ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 

          (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 2 หน้าที่  164) 
 

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                              จำนวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง6  ศูนย์ตาม 

แนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

                                          (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 15 หน้าที่ 170 ) 
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(3) ประเภทค่าวัสดุอ่ืน ๆ                                         จำนวน  20,000 บาท  
 

       ค่าจัดซ้ือน้ำดื่ม          

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ำดื่มที่สะอาด สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มน้ำที่สะอาด 

ปราศจากเชื้อโรค ทั้ง 5แห่ง เป็นงานในภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งทองตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 6 หน้าที่  166) 
 

 

งบเงินอุดหนุน                                     รวม   158,000 บาท 
 

หมวดเงินอุดหนุน                                                       รวม 158,000 บาท 

 
ประเภทเงินอุดหนุน 
 

(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)      จำนวน  1,480,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน (สพฐ)จำนวน  5โรงเรียน เด็ก
นักเรียนอนุบาล - ป.6  จำนวน  370 คนๆละ 20  บาท จำนวน  200  วันตามจำนวนเด็ก
นักเรียนในโรเรียนณวันที่ 10  มิถุนายน 2562 ตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย  
 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19  
                        มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน 

                        ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

                          “ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 

        (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 2 หน้าที่  166) 
 

(2) โครงการอุดหนุนการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราม     
                                                                    จำนวน  100,000 บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการ ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สุวรรณราม     

        -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549) มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
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ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  

         - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50  (7 ) ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

 - ตามหนังสือโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ที่ ศธ 04038.058/44 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2561  
เรื่อง ส่งโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ  

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564 โครงการที่ 14 หน้าที่  169) 

                                       ************************************* 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข   รวม  1,254,600  บาท 

 
งบบุคลากร                              รวม  1,254,600  บาท 

(หมวด  เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างช่ัวคราว)                 รวม  1,254,600   บาท 
 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          รวม 1,254,600  บาท 
 
                        ประเภทรายจ่าย 
 
  (1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล      จำนวน  790,560 บาท 

  (2)เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน เงินเพ่ิมค่าวิชา(พ.ค.ว.)  จำนวน    42,000 บาท 

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน   382,440 บาท  
(4) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                           จำนวน   39,600 บาท  
 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพตั้งไว้  จำนวน  1,173,000  บาท    
 

- เงนิเดือนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   1 อัตรา เป็นเงิน    462,240 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข   1 อัตรา เป็นเงิน    328,320 บาท 
 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา เป็นเงิน    156,000 บาท 

- เงินเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถ    1 อัตรา เป็นเงิน    118,440 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งคนงานทั่วไป    1 อัตรา เป็นเงิน    108,000 บาท 

 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้ข้าราชการ   2   คน   พนักงานจ้าง   3  คน                         
   เป็นเงินเดือนที่มีคนครอง    5  คน      อัตราที่ไมม่ีคนครอง   -  คน 

เป็นไปตาม - หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน                    รวม 930,000 บาท 
 

งบดำเนินงาน          รวม  590,000 บาท   
          (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 
 

หมวด ค่าใช้สอย    รวม  540,000 บาท 
ประเภทรายจ่าย   
 

 (1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   จำนวน  400,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำเว็บไซต์ระบบอินเตอร์เน็ตค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าป่วยการในการพิสูจน์รังวัดที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ้างเหมาทำความสะอาด ค่าสำรวจ
ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง  จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เป็นเงิน 8,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 384,000 บาท    
- ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ฯ  จำนวน 8,000 บาท 

       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        - เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 

        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1) และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1161 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551  

                                 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5   
                         กรกฎาคม2561เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   
                         2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ระเบียบ หนังสือ ที่เก่ียวข้อง 
 

(2)  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
                                      จำนวน  140,000 บาท

  
2.1โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีสาเหตุนำโดยแมลง  

                                                                                 จำนวน  80,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีสาเหตุนำโดยแมลง 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ทราย
ทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำ ถุงมือหน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็น  ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควัน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีสาเหตุ
นำโดยแมลง ลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชนในเขต
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เทศบาล สร้างความร่วมมือในชุมชนในการแก้ไขปัญหาและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคท่ี
มีสาเหตุนำโดยแมลงเป็นไปตาม 

- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
-หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 1 หน้าที่ 172 )  
   

 
 
 

 2.2  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                                             จำนวน  50,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดอบรมการคัดแยกขยะ
ในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า
เอกสารรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็นในโครงการ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานจากแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ค่าภาชนะรองรับขยะรวมของชุมชนค่าก่อสร้างโรงพักขยะรวมประจำหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาอ่ืน
ที่จำเป็น เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำนึก  ความเข้าใจการลดปริมาณขยะ  การคัดแยกขยะจากครัวเรือน จาก
แหล่งกำเนิดอ่ืน ๆ  ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน  ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรร่วมกับท้องถิ่น การสร้างคุณค่าขยะเพ่ือนำมาใช้
ใหม่หรือรีไซเคลิ  และการนำเศษอาหารมาทำน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์  สุดท้ายนำขยะที่ใช้
ประโยชน์ไม่ได้ให้เทศบาลนำไปฝังกลบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม 

- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว689 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0820.2/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 

 

                        (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 11 หน้าที่ 179 ) 
 
            2.3  โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม                                        จำนวน  10,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นชุดตรวจสุขภาพนำดื่มอย่างง่าย และเวชภัณฑ์อ่ืน ค่าตรวจ
ทางห้องปฎบิัติการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็น ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ทั้ง 6 แห่ง เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการระบบน้ำประปาและน้ำบริโภค 
เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย และแหล่งน้ำตามเกณฑ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

                        ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 9 หน้าที่ 178 ) 
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หมวด ค่าวัสดุรวม   50,000  บาท 
 

 ประเภทรายจ่าย 

  (1)  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                             จำนวน  50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยเป็นค่าจัดซ้ือวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
และอุปกรณ์ในการฉีด ตัวละ 30 บาท จำนวน  36,000 บาทค่าเวชภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ถุงมือใช้แล้วทิ้ง ผ้าปิด 
จมูก  วัสดุ-อุปกรณ์ในการแต่งกายเพื่อป้องกันเชื้อโรคค่ายาสามัญประจำบ้านใช้ในสำนักงานและงานกู้ชีพ 
และอ่ืนๆ จำนวน  14,000 บาท 
ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย 
- เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12  
มกราคม 2560  
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

งบเงินอุดหนุน                       รวม   340,000  บาท 
 

(หมวดเงินอุดหนุน)    รวม 340,000 บาท  

       ประเภทเงินอุดหนุน 
 

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 
         1. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

              จำนวน 340,000 บาท 

 เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 17 แห่งๆละ 20,000บาท โดยให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน เลือกทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการใดบ้างให้
เลือกทำตามความเหมาะสม โดยจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตัวอย่างโครงการพระราชดำริที่เก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น 

 1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
3. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

          หรือโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ 
เป็นไปตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2560      (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 4 หน้าที่ 74)   
 

                                                         ************************************** 
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ข้อความใหม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /63 วันที่ 27 มกราคม 63 

 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   จำนวน  400,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำเว็บไซต์ระบบอินเตอร์เน็ตค่าใช้จ่าย
ในการประกันภัยรถราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าป่วยการในการพิสูจน์รังวัดที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ้างเหมาทำความสะอาด ค่าสำรวจ
ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง  จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขนและกำจัด
ขยะมูลฝอย ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1161 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบ หนังสือ ที่เก่ียวข้อง 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์        รวม  817,240 บาท 
 

งบบุคลากร   รวม  797,240 บาท    
 

(หมวดรายจ่าย  เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างช่ัวคราว)   รวม  797,240 บาท 
 
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวน  765,840 บาท 
                    ประเภทรายจ่าย   

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล      จำนวน   618,840 บาท  
(2)  เงินประจำตำแหน่ง                                                   จำนวน    18,000  บาท 

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          จำนวน   147,200  บาท 

  (4) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จำนวน     13,200  บาท 
 
 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ฝ่ายพัฒนาชุมชนตั้งไว้จำนวน  766,040  บาท    
 

- เงินเดือนตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม  1 อัตรา เป็นเงิน    369,360 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน   1 อัตรา เป็นเงิน    249,480 บาท 
 -  เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา เป็นเงิน    147,200 บาท 

  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้ข้าราชการ   2   คน   พนักงานจ้าง    1  คน                                      
   เป็นเงินเดือนที่มีคนครอง 3  คน  อัตราที่ไม่มีคนครอง   -  คน 
       ถือปฏิบัติตาม  - หนังสอืสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
       เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
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งบดำเนินงาน             รวม   20,000 บาท   
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 
 หมวด ค่าใช้สอย   รวม   20,000 บาท 

ประเภทรายจ่าย  
 (1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  จำนวน 20,000 บาท  
 

     

  1) โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน                    จำนวน  10,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านอาชีพให้แก่สตรีในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ให้มีอาชีพทำก่อเกิดรายได้ และเป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าวุฒิบัตร  ของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อโครงการ ถือ
ปฏิบัติตาม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่มาก มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 7668 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4   มกราคม 2561  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26  เมษายน 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2562 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่   
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  1 หน้าที่ 217) 
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          2) โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส     จำนวน  10,000 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และ ผู้ด้อยโอกาส ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ให้มีอาชีพทำก่อเกิดรายได้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้าน
ต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวุฒิบัตร  ของที่ระลึก 
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อโครงการ ถือปฏิบัติตาม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่มาก มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 7668 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4   มกราคม 2561  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26  เมษายน 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2562 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่   
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  1  หน้าที่ 161) 
 

     ************************************* 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   รวม  3,913,450 บาท 
 

งบบุคลากร      รวม  2,138,450 บาท 
 

(หมวด  เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างช่ัวคราว)          รวม  2,138,450 บาท 
 

จ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม  2,138,450 บาท 
 

                      ประเภทรายจ่าย 
 (1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล       จำนวน 736,200  บาท 

(2) เงินประจำตำแหน่ง       จำนวน  42,000  บาท 

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน 1,250,930 บาท 

(4) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                  จำนวน  109,320 บาท  
 

                       เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) กองช่างตั้งไว้  จำนวน  1,987,130  บาท    
 

- เงนิเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง   1 อัตรา เป็นเงิน    442,320 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งนายช่างโยธา    1 อัตรา เป็นเงิน    293,880 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   1 อัตรา เป็นเงิน    146,160 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   1 อัตรา เป็นเงิน    147,420 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วย จพง.ธุรการ   1 อัตรา เป็นเงิน    144,900 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งคนงานสูบน้ำ    4 อัตรา เป็นเงิน    596,450 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งคนงานทั่วไป    1 อัตรา เป็นเงิน    108,000 บาท 

 - เงินเดือนตำแหน่งพนักงานขัยรถยนต์   1 อัตรา เป็นเงิน    108,000 บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้ข้าราชการ   2   คน   พนักงานจ้าง   9  คน 

เป็นเงินเดือนที่มีคนครอง     11  คน      อัตราที่ไม่มีคนครอง   -  คน 

         เป็นไปตาม - หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 
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งบดำเนินงาน               รวม   1,425,000 บาท 
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 
 

หมวด ค่าตอบแทน    รวม    90,000  บาท 
ประเภทรายจ่าย   
 

 (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                  จำนวน  30,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและใน 

                          วันหยุดราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทน 

                          เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล   
                          เรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง  
หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
                              - และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  
          (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                      จำนวน  10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก 

เวลาราชการ เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 01562 ลงวันที่ 15   พฤษภาคม 2550 

 
(3)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                             จำนวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่องประเภทและอัตรา 
เงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 
 
 

หมวด ค่าใช้สอย    รวม    210,000 บาท 

ประเภทรายจ่าย  
(1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                       จำนวน  150,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างทำเว็บไซต์ระบบ
อินเตอร์เน็ตค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าป่วย
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การในการพิสูจน์รังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาทำ
ความสะอาด ค่าสำรวจออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 

       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        - เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 

        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (1) และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1161 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551  
- ระเบียบ หนังสือ ที่เก่ียวข้อง  

  
 

 

(2)  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                 จำนวน  10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิธีเปิดอาคาร 
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง 
รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนซ่ึงจำเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศก์งาน ตรวจงานหรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
ตลอดจนค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ซ่ึงหมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรองและค่าบริการ พิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรืองานรัฐพิธี ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

  1.1ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1%  ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงิน
ที่มีผู้อุทิศให้ 

  1.2ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ใน
ข้อ 1.1  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

 
 

(๓)  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
                                จำนวน  40,000 บาท 
 

   (3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน   40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่า เบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นที่เก่ียวเนื่องกับการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหารงานท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  1 หน้าที่ 184 ) 
 

 

  (๔)รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  จำนวน   10,000 บาท 
 

                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น    
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร  ยานพาหนะ  เก้าอ้ี  ฯลฯ 

                              (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 4 หน้าที่ 186) 
 

 
 

หมวด  ค่าวัสดุ                   รวม   125,000 บาท 

ประเภทรายจ่าย 
(1) ประเภท  วัสดุสำนักงาน                                      จำนวน   15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ  ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน  เช่น แบบพิมพ์  กระดาษ  ปากกา   
ดินสอ  หมึก   ไม้บรรทัด ตลอดจนวัสดุสำนักงานอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย     

   ตามแนวทางการจำแนกประเภทรายจ่าย 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา   ค่าใช้จ่าย    
  ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค 

 

 

 
(๒) ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง            จำนวน  10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์   เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง  เช่น  อิฐ หิน หินลูกรัง ปูน  
ทราย ดิน ตะปู สี ค้อน จอบ ขวาน สิ่ว ไขควง สว่าน หรือวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ฯลฯ  ที่ปรากฏในบัญชี
จำแนกงบประมาณรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง พื้นที่เขต 1 จำนวน 610,000 บาท พ้ืนที่เขต 2 จำนวน 
252,500 บาท 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
  อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ 
และค่า สาธารณูปโภค 

 

(3)  ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              จำนวน   80,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่เก่ียวกับไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น   สายไฟฟ้า   
โคมไฟ หลอดไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  ที่จำเป็นเก่ียวกับการขยายเขตไฟฟ้าแสงจันทร์  
ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า  หรือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอ่ืนๆในเขตพ้ืนเทศบาลตำบลทุ่งทองที่ปรากฏใน
บัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    ค่าใช้จ่าย 

  ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า  สาธารณูปโภค 

 

 (4)ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์                       จำนวน  10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น รีฟิลปริ้นเตอร์  แผ่นดิสก์  หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์   

 และอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในบัญชีจำแนกงบประมาณรายจ่าย 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    
  ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค 
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 (5)ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น                                           จำนวน   10,000 บาท           
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืน ๆ  สำหรับ
รถยนต์สำนักงาน รถบรรทุกขยะ รถดับเพลิง เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตัดหญ้า 
ฯลฯ  ที่ปรากฏในบัญชีจำแนก งบประมาณรายจ่าย 

- หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา    
  ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค 

 

 

 

หมวดค่าสาธารณูปโภค    รวม  1,000,000 บาท 
                 ค่าสาธารณูปโภค 
 

ประเภทรายจ่าย 
 

(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า                                  จำนวน    1,000,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน  4 แห่ง ในเขตพ้ืนที่ 

            รับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ถือปฎิบัติตาม 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

 

 

 งบลงทุน                                    รวม  350,000 บาท 

(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
หมวดค่าครุภัณฑ์    รวม 100,000 บาท 

ประเภทรายจ่าย 

(1.)ประเภท บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                             จำนวน  100,000 บาท 

           เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ปรับปรุง โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึง 
ค่าซ่อมแซมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร    
    ยานพาหนะ  เก้าอ้ี ครุภัณฑ์ และอ่ืน ๆ(รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ 

    คงทนถาวร ที่ รวมถึงรายจ่ายที่ประกอบ ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง)   
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                                         (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2555 โครงการที่ 4 หน้าที่ 186) 
 
 
 

(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                   รวม   250,000  บาท 

 
                    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

                                   (1)  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                จำนวน 150,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบาย
น้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า คลองส่งน้ำ ประปาหมู่บ้าน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 4 หน้าที่ 186) 
 

                        (2) ประเภทรายจ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ       
                        บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง                        จำนวน     100,000  บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ 

บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างให้ผู้บริการ  
                งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง   
                และมารตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.   
                2560 
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งานไฟฟ้าถนน         รวม  1,100,000  บาท 
 
         งบเงินอุดหนุนรวม                                1,100,000  บาท  

                    (หมวดเงินอุดหนุน)            รวม   1,100,000 บาท 
             ประเภทเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

 

(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน ทต. ทุ่งทอง เขต 1             จำนวน 200,000 บาท                                                                        
เพ่ืออุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต ทต.ทุ่งทอง พ้ืนที่ เขต 1  

                   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 26 หน้าที่ 153-157) 
 

(2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน ทต. ทุ่งทอง เขต 2             จำนวน 100,000 บาท                                                                        
เพ่ืออุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต ทต.ทุ่งทอง พ้ืนที่ เขต 2  

                   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 26 หน้าที่ 153) 
 

(3) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 14   จำนวน 20,000 บาท 
เพ่ืออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคในการขยายเขต ช่วงจากถนนลาดยางสายบ้านเขว้า-โนนจานไป
บ้านนางเกตุศินี หมู่ 14 บูรพา (นอกเขต) สถานที่ดำเนินการ บ้านบูรพา หมู่ที่ 14 (นอกเขต) 
                    (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 25 หน้าที่ 152) 
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  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา      รวม     1,097,500  บาท 

 

         งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

                      งบลงทุนรวม       1,097,500  บาท 

                           (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 

                                     หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง      รวม  1,097,500  บาท 

              ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม       จำนวน 286,000  บาท 

   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 

                ช่วงที่ 1 บ้านนางหนุ่ย มวลชัยภูมิ  ขนาด กว้าง 2.80 เมตร  ยาว 13 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

 ช่วงที่ 2 บ้านนางสมส่าห์  แคเขว้า  ขนาด กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 13 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
 ช่วงที่ 3 บ้านนางน้อย  ชำนาญกุล  ขนาด กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 77 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
 ช่วงที่ 4 บ้านนางสุดตา  มีสันเทียะ  ขนาด กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 70 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
 ช่วงที่ 5 บ้านนายสุริยา วงศ์จักษุ  ขนาด กว้าง 2.80 เมตร  ยาว 13 เมตร  หนา 0.15เมตร 

หรือพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 552.8 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่งพ้ืนที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้
เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

                            ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  โครงการที่  3 หน้า 116 ) 
 

             2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนน คสล. ที่ชำรุดภายในเขต ทต.ทุ่งทอง   จำนวน 11,500  บาท 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับผิวถนน คสล. ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน บ้านคลองไผ่งามหมู่ 4 ช่วงบ้านนางวงเดือน หอม 

ขจร ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร โดยถมดินหนา เฉลี่ย 0.40 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับแต่งผิ 
ถนนให้เรียบร้อย  สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

                            ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  โครงการที่  18 หน้า 140 ) 
 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านบ้านโนนตาด       จำนวน 300,000  บาท 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 

                ช่วงที่ 1 บ้านนางผัน  ลาดเหลา(ทิศเหนือหมู่บ้าน)  ขนาด กว้าง 4 เมตร  ยาว 19 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
 ช่วงที่ 2 บ้านนางดาวัลย์  ศุภมาตรย์ ขนาด กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 46 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

 ช่วงที่ 3 บ้านนางอาภรณ์  ถนอมพันธ์  ขนาด กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 88 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 589 ตร.ม. (ไม่มลีงลูกรังไหล่ทาง) พร้อมปรับแต่งพ้ืนที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการ
ให้เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

                            ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  โครงการที่ 4  หน้า 119 ) 
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 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านหนองโสมง     จำนวน 230,000  บาท 

โครงการก่อส้รางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8  บ้านหนองโสมง  ช่วงบ้านนางสมพิศ  วิเศษศักดิ์  ไป นานายสมบูรณ์   
สามารถไทย ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่ 
น้อยกว่า 448 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่งพ้ืนที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  สถานที่ 
ดำเนินการ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

                            ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  โครงการที่  7 หน้า 126 ) 
 

 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่บ้านหมู่ 16 บ้านหนองแขม    จำนวน 200,000  บาท 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 16  บ้านหนองแขม  ช่วงบ้านนายเนียม  กังเล  ขนาด กว้าง 3 เมตร ยา 

130 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่งพ้ืนที่ 
ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ หมู่ 16 บ้านหนองแขม ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า   
จังหวัดชัยภูมิ 

                            ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  โครงการที่  14 หน้า 135-136 ) 
 

 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านหนองโสมง    จำนวน 70,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8  บ้านหนองโสมง  ช่วงบ้านนายบวย  ดีชัย  ขนาด กว้าง 3 เมตร ยา 

46 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. (ไม่มีลูกรังไหล่ทาง)พร้อมปรับแต่งพ้ืนที่ 
ดำเนินการให้เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า   
จังหวัดชัยภูมิ 

                            ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  โครงการที่  7 หน้า 126 ) 
 

แปรญัตติเพิ่ม 

  7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม  จำนวน 261,000 บาท 

ช่วงไปป่าเก็บเห็ดเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 168  เมตร หนา 0.15 พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
504 ตร.ม. และลงลูกรัง ไหล่ทางพร้อมปรับแต่งพ้ืนที่ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ บ้าน
ต้อนอุดม หมู่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  

( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  โครงการที่  15 หน้า 137 ) 
 

  8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านหนองอดุม  จำนวน 400,000 บาท 

สายบ้านเขว้าไปบ้านหนองอุดมเชื่อมต่อถนนคสล.เดิม ขนาด กว้าง 5.00 เมตรยาว 154  เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.  และลงลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่งพ้ืนที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้
เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองอุดม หมู่ 15 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  

( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  โครงการที่  13 หน้า 134 ) 
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 9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนหมาว้อ  จำนวน 100,000 บาท 

สายบ้านโนนหมาว้อ (ต่อจากถนน คสล.เดิม)ไปถนนลาดยาง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ 
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 19ตร.ม.และลงลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่งพ้ืนที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหมาว้อ หมู่ 3 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  

( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  โครงการที่  2 หน้า 115 ) 
 

 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 18 บ้านโนนส้มมอ  จำนวน 150,000 บาท 

ช่วง นานายสุทัศน์ คำวงศ์  ไป ลำห้วยคลองไผ่งาม ขนาด กว้าง  3.00 เมตรยาว 98  เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่ 
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า294 ตร.ม. (ไม่มีลูกรังไหล่ทาง) ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนส้มมอ หมู่ 18 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  

( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  โครงการที่  16 หน้า 138 ) 
 

 11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม    จำนวน 11,500 บาท 

โดยการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงบ้านนางวงเดือน หอมขจร ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร  ลงลูกรังหนา 

เฉลี่ย  โดยถมดินหนาเฉลี่ย0.40 เมตร 0.15 เมตร พร้อมปรับแต่งผิวถนนให้เรียบร้อย สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ 4  
ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  

( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  โครงการที่  16 หน้า 96 ) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งของชุมชนรวม   20,000  บาท 

 

     งบดำเนินงาน  รวม   20,000  บาท 

      (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 
 

หมวดค่าใช้สอย       รวม  20,000  บาท 

ประเภทรายจ่าย 

(๑) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

                                                                                                               จำนวน  20,000  บาท 

 

 1.1)โครงการจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขควบคุมปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน 

                                                                                      จำนวน 10,000  บาท 

 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขควบคุม 

   ปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านเพ่ือป้องกันและแก้ไขควบคุมปัญหายาเสพติดทั้งในส่วนที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วม 

ดำเนินการในลักษณะบูรณาการโดยเฉพาะอย่างย่ิงการดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง  
เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมการ 

บำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน 

โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร และ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จำเป็นต่อโครงการ ถือปฎิบัติตาม 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท 0816.5/ว 2726 

 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 1463 

 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด   ที่ มท 0810.6/ว 3334 

 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.6/ว3188 

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

 

                (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 2 หน้าที่  216) 
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1.2) โครงการปกป้องสถาบันของชาติ                               จำนวน 10,000 บาท 

 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน 

   พระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคี 

ของคนในชาติเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 
และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง 

เครื่องดื่มค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จำเป็นต่อโครงการ 

 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 1503  ลงวันที่ 17 

มิถุนายน 2557 

 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 1 หน้าที่  215) 
 

********************************************** 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ          รวม 120,000  บาท 
 

งานกีฬาและนันทนาการ      รวม  70,000.-บาท 
 

     งบดำเนินงาน           รวม  70,000 .- บาท 

     (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 
 

            หมวดค่าใช้สอย                    รวม   70,000.-   บาท 
 

                  ประเภทรายจ่าย 
 

 (1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
 

             1.1โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุ่งทองเกมส์           จำนวน  70,000.- บาท                                                       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุ่งทองเกมส์ ประจำปี 

2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารเครื่องดื่มค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าชุด กีฬา ค่าผู้ฝึกสอน กรรมการ
ตลอดจนค่าดำเนินการต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินงานฯลฯ  
                    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และข้ันตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549) มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง 
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ 

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (14) การส่งเสริมกีฬา  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการ

ส่งนักกีฬาเตรียมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 

                                 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 1 หน้าที่ 183 ) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน                  รวม  50,000 บาท 
 

     งบดำเนินงาน                       รวม  50,000 บาท 

      (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 
 

             หมวดค่าใช้สอย                               รวม  50,000 บาท 

ประเภทรายจ่าย 

                 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
 

                                                                                            จำนวน   50,000 บาท 

 

    (1.1)  โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานบุญลอมข้าวใหญ่   
                                                ไหมมัดหม่ีของดีบ้านเขว้า            จำนวน   30,000 บาท
    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญา  
                                        แลและงานบุญลอมข้าวใหญ่ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์  
                                       ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดขบวนแห่ ค่าอาหาร   
                                       เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดสถานที่ ตลอดจนค่าดำเนินการต่างๆที่จำเป็นในการ  
                                       ดำเนินงานจัดงานประเพณี 

                                 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13)พ.ศ.
2552) มาตรา 50(8) เทศบาลตำบลมีหน้าที่บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2)พ.ศ.2549) มาตรา 16 ได้กำหนดอำนาจให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ(8) ส่งเสริม
การท่องเที่ยว  (11) การบำรุงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 2 หน้า208) 
 

 

    (1.2)  โครงการจัดงานฉลองบุญเดือนหก  (ศาลเจ้าพ่อพญาแล)   

จำนวน   10,000 บาท     
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานฉลองบุญเดือนหก  (ศาลเจ้าพ่อ
พญาแล)  เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของคนจังหวัดชัยภูมิ โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจัดขบวนแห่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัด
สถานที่ ตลอดจนค่าดำเนินการต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินงานจัดงานประเพณี 

                                           - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่   
                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ  
                                           องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  
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                                          เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้(11) การบำรุงรักษาศิลปะ   
                                          จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

    พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 

    มาตรา 50  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล   
                                          ดังต่อไปนี้ (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ  
                                          ท้องถิ่น 

 

                          (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 2 หน้า208) 
 

 

(1.3) โครงการงานบุญบ้ังไฟประจำปี                        จำนวน  10,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานบุญบั้งไฟประจำปีเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในการจัดงานค่าจัดสถานที่  ตลอดจนค่าดำเนินการต่างๆที่จำเป็นในการ
ดำเนินงานจัดงาน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร      
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

                                - พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 

    มาตรา 50  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล    
                                         ดังต่อไปนี้ (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ  
                                         ท้องถิ่น 

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 โครงการที่ 4 หน้า209) 
 

                                                          *********************************************** 
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แผนงานการเกษตร 
 
งานส่งเสริมการเกษตร                                        รวม  5,000  บาท 
 

     งบดำเนินงาน   รวม 5,000  บาท 
(หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 

หมวดค่าใช้สอย   รวม  5,000  บาท 
ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     จำนวน  5,000  บาท 

 
            (1) โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล            จำนวน 5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือที่สะดวก รวดเร็วส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จำเป็นต่อโครงการ 

                                            (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  1 หน้าที่ 114) 
 

                                                       ************************************** 
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แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 15,937,600  
 

1)  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                               จำนวน 250,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นการส่งเสริมเป็นเงินสมทบเงินกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า พร้อมกับหัก
 ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตาม 
              - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
              - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
              - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  
              - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4132 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  2 หน้าที่ 213) 
 

2)  ประเภทเงินสมทบกองทุนทดแทน                                            จำนวน 10,000 บาท 

                   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี  ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณ          
            ทั้งปีโดยถือปฏิบัติตาม 
              - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
              - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
              - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  
              - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4132 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
 
 
 

3) ประเภทเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  ( เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ) 
                                                                                        จำนวน  11,049,600 บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองที่มีสิทธิ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 เพ่ือจ่ายเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ถือปฏิบัติตาม 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพลภาพ  โครงการสนับสนุนจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
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-  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
-  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 

(ข้อมูลจากระบบสาระสนเทศเพ่ือการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561) 
ผู้สูงอายุรายเดิม จำนวน 1,135 คน แบ่งตามช่วงอายุตามนี้ 
ช่วงอายุ  60 ปี – 69 ปี   จำนวน  719 ราย รับเงินเดือนละ 600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 5,176,800 บาท 

ช่วงอายุ  70 ปี – 79 ปี   จำนวน  370 ราย รับเงินเดือนละ 700 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 3,108,000 บาท 

ช่วงอายุ  80 ปี – 89 ปี   จำนวน  185 ราย รับเงินเดือนละ   800 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 1,766,000 บาท 

ช่วงอายุ  90 ปี ขึ้นไปจำนวน   23 ราย รับเงินเดือนละ  1,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน   276,000 บาท 
(ข้อมูลจากระบบสาระสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สูงอายุ จำนวน 
1,223 ราย ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ) 
         - ผูสู้งอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และมีสิทธิรับเงินในปีงบประมาณ 2563 
           จำนวน  87 ราย รับเงินเดือนละ  600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 626,400บาท 
         - ระหว่างรอลงทะเบียน เดือน มิถุนายน – เดือน กันยายน 2562  
           จำนวน  12 ราย รับเงินเดือนละ  600 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 86,400บาท 
                                (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  1  หน้าที่ 181 ) 

    

 
4) ประเภทเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ( เบี้ยยังชีพคนพิการ )                      
                                                                                         จำนวน  3,840,000 บาท 

 

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์คนพิการ และทุพพลภาพ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เพ่ือจ่ายเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการหรือทุพพลภาพ 

- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพลภาพ  โครงการสนับสนุนจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  

- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 
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-  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562   
 

 (ข้อมูลจากระบบสาระสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้พิการ ณ วันที่ 
11 กรกฎาคม 2562 จำนวน 354 ราย) 
ผู้พิการรายเดิม จำนวน 354 ราย รับเงินเดือนละ 800 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 3,398,400 บาท 

ยอดในระบบสารสนเทศ   จำนวน 354 คน 
    ค่าเผื่อ 3 เดือน              จำนวน    6 คน 

ประมาณการผู้พิการปี 2563 จำนวน  40 คน    รวมประมาณการ  จำนวน 400 ราย  
       ( ผู้มาลงทะเบียนตลอดปี 2562  รวม 26 ราย แบ่งเป็น ต.ค. 61- มิ.ย. 62 จำนวน 20 ราย ค่าเผื่อผู้มา
ลงทะเบียนเดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. 62 จำนวน 6 ราย)  

 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  3  หน้าที่ 181) 
 
 

5)  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  จำนวน 60,000  บาท 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน  10 คนๆ ละ 500 บาท  
 ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 
          การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ     
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  เรื่อง 
การซักซ้อมแนวทางจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพลภาพ  โครงการสนับสนุนจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  2 หน้าที่ 181) 
 

6) ประเภทเงินสำรองจ่าย                                    จำนวน 100,000  บาท 
 

        เพ่ือใช้จ่ายในกรณีเผชิญเหตุสาธารภัยฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ เป็นต้น 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545   
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 

- หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562  

                                    (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่ 4 หน้าที่ 2 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
       7) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                                       จำนวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  3 หน้าที่ 213) 
 

        8) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)                 จำนวน 150,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตั้งสมทบอย่างน้อยร้อยละ 50  ของจำนวน  
           เงินที่ได้รับเงินจัดสรรจาก สปสช. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ   
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 

 
        9) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                    จำนวน 20,000 บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 
 จากกองทุนสวัสดิการชุมชน คลอบคลุมทุกกลุ่มชน และรวมถึง เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดย
 ได้รับสวัสดิการพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3 ด้าน เช่น การเกิด การเจ็บป่วย การศึกษา อาชีพเป็นต้น เพ่ือเป็นการ
 พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
   เรื่อง การดำเนินการสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  4 หน้าที่ 182) 
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10) ประเภทเงินช่วยพิเศษ                                 จำนวน 10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษเป็นค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลทุ่งทองเสียชีวิตระหว่างรับราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 

 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  4  หน้าที่ 214 ) 

 
   11)  ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)        จำนวน  408,000  บาท 

เพ่ือตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวง  ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ. บำเหน็จ
บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 และตามหนังสือกรมการปกครองที่ 
มท0313.4/ว1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีงบประมาณ  
(ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
ซ่ึงในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลประมาณการรายรับไว้ จำนวน  48,400,000 บาท เป็นเงินรายได้  

20,400,000  บาท  เป็นเงินอุดหนุน 28,000,000  บาท  ตั้งจ่ายอัตราร้อยละ 2 ของเงินรายได้  เท่ากับ 
408,000บาท 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  1 หน้าที่ 213) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน              รวม  20,000 บาท 
 

     งบดำเนินงาน   รวม 20,000 บาท 

 (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) 

หมวดค่าใช้สอย   รวม  20,000 บาท 
 

ประเภทรายจ่าย 
 

       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

                                                                                                             จำนวน  60,000 บาท 

 

 (1) โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อปพร. /อปพร. รายใหม่         
เทศบาลตำบลทุ่งทอง                                                          จำนวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาและ
 ส่งเสริมศักยภาพ อปพร. /อปพร. รายใหม่เทศบาลตำบลทุ่งทอง   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
 พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง
 เขียนแบบพิมพ์ ค่าวุฒิบัตร  ของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และ
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อโครงการฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 
มิถุนายน 2561 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561-2565 โครงการที่  1 หน้าที่ 206)  
 

********************************* 


