
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง
อําเภอ ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,475,380 บาท

งบบุคลากร รวม 7,257,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,039,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกฯ จํานวน 1 ราย เงินเดือนรอง
นายกฯ จํานวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 และ ฉบับ 2 พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 1

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ จํานวน 1 ราย ค่าตอบ
แทนประจําตําแหน่งรองนายกฯ จํานวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน ผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 และ ฉบับ 2 พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 1

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ จํานวน 1 ราย เป็นค่าตอบแทน
พิเศษรองนายกฯ จํานวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 และ ฉบับ 2 พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 1
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ จํานวน 1 ราย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 และ ฉบับ 2 พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 1

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,355,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ ได้แก่ ประธานสภาฯ จํานวน 1
 ราย รองประธานสภาฯจํานวน 1 ราย เลขานุการสภาฯ จํานวน 1
 ราย สมาชิกสภาฯ จํานวน 35 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 และ ฉบับ 2 พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 1

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,217,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,531,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 11 อัตรา ได้แก่ ปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสํานักปลัด/นัก
พัฒนาชุมชน/นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์ฯ/นิติกร/นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน/เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานป้องกัน/เจ้าพนักงานการ
เกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 2

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 11
 ราย ได้แก่ ปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสํานักปลัด/นักพัฒนาชุมชน/นัก
ทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์ฯ/นิติกร/นักวิชาการตรวจสอบภายใน/เจ้า
พนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานป้องกัน/เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 2
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ปลัดฯ/รองปลัดฯ/หัวหน้าสํานักปลัด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 2

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
- ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ./ก.ท./ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 2

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
- ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หนังสือที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรากฎาคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 2
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งบดําเนินงาน รวม 2,032,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,067,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

- เงินกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้กับพนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง/พนักงาน
จ้าง ฯลฯ ที่สามารถจ่ายได้ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 3
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการเลือกตั้ง ที่
สามารถจ่ายได้ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 3 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 4

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 5
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล คณะผู้
บริหารฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)พ.ศ.2549/หนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวันที2่8 มิถุนายน 2559
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 6

ค่าใช้สอย รวม 925,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าระวาง
บรรทุก/ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่/ค่าธรรมเนียมต่างๆ/ค่า
เบี้ยประกัน/ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าทําแบบประเมินผลการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ อปท./ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง/การตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง/การดําเนินคดี
กรณีมีข้อพิพาท/การรังวัดทําแผนที่/การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประ
โยชน์ฯลฯที่สามารถ
จ่ายได้ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 10

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่ารับรองในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ ที่สามารถจ่ายได้ตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ว่าด้วยเรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 1
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ที่สามารถจ่ายได้ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล(สํานักปลัด)/นายกฯ/รองนายกฯ/ประธาน
สภา/รองประธานสภาฯ/ส.อบต. และ อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที3่
) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ.2564) หน้าที่ 85 ลําดับที่ 7

ค่าของขวัญ ของรางวัล กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย สําหรับพิธีการในวัน
สําคัญต่าง ๆ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าพวงมาลัย ซื้อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลัย สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม ตาม
วาระโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ของ อปท. พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และ/หรือ
กรณีคณะกรรมการฯ สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ ฯลฯ ที่
สามารถจ่ายได้ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน ลูกจ้าง

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วน ที่ มท 0810.1/ว615 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี (เพิ่ม
เติม) ฉบับ 3 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กาว ซอง ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 5

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ
โทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ.2553 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 4

งบลงทุน รวม 176,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 176,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 2 ตัว เก้าอี้ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 50 ซ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซ.ม. เบาะหุ้ม
หนังสังเคราะห์ สามารถปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้ ขาเหล็ก จํานวน 2
 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)งานบริหารทั่วไป (00111)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ข้อ 1

วันที่พิมพ์ : 21/3/2562  19:23:12 หน้า : 7/42



เก้าอี้พลาสติก จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิงจํานวน 200 ตัว ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที2่7
 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 7

โต๊ะทํางาน จํานวน 15,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทํางาน เป็นโต๊ะไม้กว้างไม่น้อยกว่า 180 ซ.ม. สูง
ไม่น้อยกว่า 75 ซ.ม. มีกล่อง 2 ลิ้นชักด้านขวามือและซ้ายมือ ลิ้นชักบน
และลิ้นชักล่างมีกุญแจล็อค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ข้อ 1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซี
ซี พร้อมใบมีด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ข้อ 3

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง เป็นเครื่อง
ตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรง
ม้า รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ข้อ 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 จํานวน 2 เครื่อง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
- ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ข้อ 2

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หน้า 9 ข้อ 2

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

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารอําเภอปากช่อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ
.ศ.2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2
/ว3616 ลว 24มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลว 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 1
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,547,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,167,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,167,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,480,000 บาท

- เพื่อจ่าย เงินเดือน /การปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ 1.ผู้อํานวยการกองคลัง 2.นักวิชาการเงิน
และบัญชี  3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  4.เจ้าหนักงานพัสดุ  5.เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564
) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1  
- ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ 1
.ผู้อํานวยการกองคลัง 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3. เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5. เจ้าพนักงานพัสดุ   เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1 
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของ ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 1 
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา/การปรับปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 1
 อัตรา   เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 1 
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 335,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้าง/การปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1 และแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1 
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา   เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1 และแผนพัฒนา
สี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1 
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 2,185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 315,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนบุคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจัดจ้าง ตาม หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
- ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กค 0402.4/ว156 ลว 19 กันยายน 2560 หรือ
อื่นๆ ตามที่ระเบียบสามารถเบิกจ่ายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1
  และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างของกอง
คลัง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 3  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลบล ลูกจ้าง
ประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและตามระเบียบหนังสือสั่งการที่
สามารถเบิกจ่ายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่
สามารถเบิกจ่ายได้   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนในการเข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆ  ฯลฯ ของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 2
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการโครงการ ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์ ค่าเก็บข้อมูลภาคสนาม ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และตามระเบียบหนังสือสั่ง
การที่สามารถเบิกจ่ายได้  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 3
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ฯลฯ ที่สามารถจ่ายได้ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ แฟ้ม กาว ซอง นํ้าดึ่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ 
- ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่าย แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน นํ้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ 
- ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และและตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่านํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจท เมาท์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ  
- ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสํานักงานและในที่สาธารณะ 
- ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ  
- ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ  
- ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 1
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 195,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 195,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 7,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 2 ตัว ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 50
 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 80
 เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์ สามารถปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้ ขาเหล็ก 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 1
 เครื่อง  ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้น
ตํ่า เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยาย
ได้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 4 หลัง มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก
.) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 2
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยใช้คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ เวลาที่จะซื้อ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 2
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) 1 เครื่อง โดยใช้คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ เวลาที่จะซื้อ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 2
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง โดยใช้
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ เวลาที่จะซื้อ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 2
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกวดขันวินัยและลดอุบัติเหตุ 365 วัน จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9
 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 2

โครงการเตรียมการรับเสด็จสถาบันพระมหากษัตริย์  พระราชินีและพระ
บรมวงศานุวงศ์และงานรัฐพิธี

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมการรับเสด็จและส่งสถาบันพระมหา
กษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และงานรัฐพิธีต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย (00123) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หมวด 2 ข้อ 12 ลําดับ 1 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง เพิ่มจํานวน อปพร. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าชุดและเครื่องแบบ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย (00123) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฝึกทบทวน) จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน /อบรมหลักสูตรการดับเพลิงระดับก้าวหน้า/อบรมการกู้ชีพ กู้
ภัย ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย อาหาร
ว่าง อาหารกลางวัน ค่าชุดเครื่องแบบฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
อัคคีภัย (00123)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557 และ พรบ.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 41 (2) พ.ศ.2550 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 4

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าเขตตําบลคลองม่วง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในโครงการการรณรงค์ป้องกันไฟป่าเขตตําบล
คลองม่วง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
อัคคีภัย (00123)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว2360 ลงวันที2่ พฤศจิกายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 69 ลําดับที่ 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,347,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,883,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,883,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,025,000 บาท

1.1เงินเดือนพนักงานท้องถิ่น     ตั้งไว้ 480,000   บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่ นักบริหารงานการศึกษา/นักวิชาการ
ศึกษาฯ  ตามหนังสือ ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2เงินเดือนครู (ศพด.)   ตั้งไว้ 545,000 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา  ตามหนังสือ ที่ มท 0809.2 /ว 138  ลงวันที่ 30
  ธันวาคม  2558  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) จากแผน
พัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 91 ข้อ 1

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวน 2
 อัตรา  ได้แก่ นักบริหารงานการศึกษา/นักวิชาการศึกษาฯ  ตาม พ.ร.บ
.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหนังสือ 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 91 ข้อ 1
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่  นักบริหารงานการ
ศึกษา  จํานวน 1 อัตรา  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211
) จากแผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564) หน้า 91 ข้อ 1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 696,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   5 อัตรา  จํานวน  696,000  บาท    แยกเป็น
          -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา (งบ อบต.คลอง
ม่วง) จํานวน 120,000 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
         -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน4 อัตรา  (งบ
จากกรมส่งเสริมฯ) จํานวน 576,000 บาท  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ./ก
.ท./ก.อบต.  ที่ มท  0809.5/ว 36 ลงวันที่  26 สิงหาคม 2558  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-
2564) หน้า 91 ข้อ 1

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง  5 อัตรา  จํานวน 100,000  บาท  แยก
เป็น
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง  แยกเป็นจํานวน 1
 อัตรา (งบ อบต.คลองม่วง) จํานวน 20,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง  (งบจากกรมส่ง
เสริมฯ) จํานวน 80,000 บาท  ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542   และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)จากแผน
พัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 91 ข้อ 1

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการให้แก่ ข้า
ราชการ พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น   ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการ  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211จากแผน
พัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 91 ข้อ 1

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  แก้ไข
เพิ่มเติมถึ่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา(00211)จากแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) หน้า 92 ข้อ 3
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่  ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ
.ศ. 2549 /หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257  ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่  9 สิงหาคม 2559   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 92 ข้อ 4

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่า
เบี้ยประกัน  ค่าหนังสือสิ่งพิมพ์  วารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ ที่
สามารถจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ  อปท.   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 92 ข้อ 5

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)จาก
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 92 ข้อ 6

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  กาว  ซอง  ตรายาง ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) จากแผน
พัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 102 ข้อ 3
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งบลงทุน รวม 194,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 194,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

- ตู้เหล็ก  2 บานมือจับชนิดเปิด-ปิด จํานวน 18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
เปิด-ปิด   จํานวน 2 หลัง  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 183 เซนติเมตร กว้างไม่
น้อยกว่า 91.50  เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 45.70  เซนติเมตร  เพื่อใช้
ในการจัดเก็บเอกสารของ ศพด. สังกัด อบต.คลองม่วง  จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ณ เวลาที่จะซื้อขาย  และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1248   ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559   ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)จากแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  (แบบ  ผ.08)  หน้า 114 ข้อ 1

เก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง (ล้อหมุน) เบาะหนังบุนวม ชนิดหมุน
ได้ มีที่วางแขนทั้ง 2 ข้าง ขาเก้าอี้ทําด้วยเหล็ก มีล้อเลื่อน  ปรับระดับสูงตํ่า
ได้ จํานวน 2 ตัว  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)จากแผน
พัฒนาสี่ปี(2561-2564)  (แบบ  ผ.08)  หน้า 114 ข้อ 1

-ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น  จํานวน  2  หลัง  ขนาดสูง
ไม่น้อยกว่า 87 เซนติเมตร  กว้างไม่น้อยกว่า 150  เซนติเมตร  ลึกไม่
น้อยกว่า 40 เซนติเมตร เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของ ศพด. สังกัด อบ
ต.คลองม่วง  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ณ เวลาที่จะซื้อขาย  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) (แบบ  ผ.08) หน้า  114 ข้อ 1

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะ  พร้อมเก้าอี้ สําหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้  สําหรับการเรียนการสอนของเด็กนัก
เรียน(ศพด.)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)จากแผน
พัฒนาสี่ปี(2561-2564) หน้า 102 ข้อ 2

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ (จอแบน) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทีวีจอแบนมีช่องเสียบ USB  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
สัญญาณ  ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง  ตาม
หนังสือ  ที่  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา(00211)จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  บัญชี
ครุภัณฑ์  (แบบ ผ.08)  หน้า  115 ข้อ 4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 ชุด  โดยใช้ราคา
มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ
 เวลาที่จะซื้อขาย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) จากแผน
พัฒนาสี่ปี (2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  (แบบ  ผ.08) หน้า 114 ข้อ 2 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,931,930 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,263,930 บาท

ค่าใช้สอย รวม 986,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดประสบการณ์การศึกษานอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประสบการณ์การศึกษานอกห้อง
เรียน ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.คลองม่วง  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 76  ข้อ 6

โครงการปรับปรุงห้องสมุดชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและวางระบบงานสารบรรณ สําหรับบริการงานห้อง
สมุดชุมชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และจัดหาหนังสือ
พิมพ์ วารสาร  สิ่งพิมพ์ ต่างๆ ฯลฯ  ตามหนังสือ ที่ มท 0816/ว 1685  ลง
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)จาก
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 78 ข้อ 10

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับสถาน
ศึกษาในพื้นที่ตําบลคลองม่วง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.คลอง
ม่วง   ที่สามารถจ่ายได้  ตามหนังสือ  ที่  มท 0808.2/ว2873  ลงวัน
ที่  20 ธันวาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-
2564) หน้า  77 ข้อ 7

โครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลคลองม่วง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะของเด็ก
และเยาวชนเขตตําบล คลองม่วง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) จากแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564)  หน้า 77  ข้อ 9
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 746,800 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     จํานวน  746,800
   แยกเป็น
    1.ค่าอาหารกลางวัน   ตั้งไว้  482,000  บาท
           เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กปฐมวัย จํานวน  2
  แห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหมาก  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองม่วง  ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า  75
 ข้อ 2
    2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (ราย
หัว)   ตั้งไว้  136,000  บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย สังกัด อบต
.คลองม่วง  เช่น จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  สื่อประกอบการเรียนการ
สอน  จํานวน 1,700 บาท/คน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท  0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
  มิถุนายน  2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  จากแผน
พัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 75 ข้อ 2
   3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา สําหรับ  ศพด.    ตั้งไว้  128,800  บาท
         เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐาน ฯลฯ   ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212
)  จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 78 ข้อ 11

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ระดับปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐาน  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือ  มท  ด่วนที่
สุด ที่ 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  จากแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) หน้า 78 ข้อ 11

วันที่พิมพ์ : 21/3/2562  19:23:12 หน้า : 22/42



ค่าวัสดุ รวม 3,277,130 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,277,130 บาท

ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม)     จํานวน  3,277,130 บาท   แยกเป็น
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารเสริม (นม) ของเด็กปฐมวัย    ตั้ง
ไว้  258,656  บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารเสริม (นม) ของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
ม่วง  จํานวน 2 แห่ง  ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท  0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 243,296
  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินรายได้  15,360  บาท  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)จากแผน
พัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 75 ข้อ 2

2. ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริม(นม)ของเด็กอนุบาลและเด็กประถม
ศึกษา   ตั้งไว้  3,018,474  บาท  
            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กประถมศึกษา(อนุบาล- ป.6) ในโรงเรียนเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองม่วง จํานวน 6 แห่ง  ตามหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท
  0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน  2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 2,832,104  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 186,370
  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 75 ข้อ 1

งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 400,000 บาท
- ปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก    จํานวน  400,000  บาท
        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม  และปรับภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) จาก
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 76  ข้อ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 5,268,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,268,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,268,000 บาท
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ    จํานวน   5,268,000  บาท
            เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
ในโรงเรียนเขตตําบลคลองม่วง ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถม
ศึกษา จํานวน  6 แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหมาก โรงเรียนบ้านวังสี
สด โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําตะคอง
 4  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี   ตามหนังสือ ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564
) หน้า 75  ข้อ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,209,440 บาท

งบบุคลากร รวม 831,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 831,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 659,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ นักบริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณ
สุข และเจ้าพนักงานสุขาภิบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564)  หน้า  89  ข้อ  1

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) จากแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  89  ข้อ  1

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 89 ข้อ 1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน  จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 89 ข้อ 1

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 89 ข้อ 1

งบดําเนินงาน รวม 377,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างที่ได้รับให้อนุมัติปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 89 ข้อ 2

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
** ตั้งตาม 1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
             2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิ.ย
.2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าถ่ายเอกสาร / ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก
หนังสือ / ค่าระวางบรรทุก / ค่าเช่าทรัพย์สิน / ค่าป้ายโฆษณาและเผย
แพร่ / ค่าธรรมเนียมต่างๆ / ค่าเบี้ยประกัน / ค่าจ้างเหมาพนักงานประจํา
รถขยะ / ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง / การตรวจ
สอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฯลฯ ที่สามารถจ่ายได้ตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข (00221) จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90ข้อ 4

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ที่สามารถจ่ายได้ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) จากแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 3

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด นํ้ายาล้าง
ห้องนํ้า ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 97 ข้อ 1

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถบรรทุกขยะ  ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 99 ข้อ 4

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถุงมือ หน้ากากอนามัย นํ้ายาฆ่าเชื้อ ฯลฯ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221) จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 99 ข้อ 2

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรองเท้าบูท แว่นตา หมวก ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
สามารถเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) จากแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 ข้อ 3
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,090,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับ
ปรุง  กําจัด  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การจัด
ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน   เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
สามารถเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223
)  จากแผนพัฒนาสี่ปี( (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที4่ หน้า8
 ข้อ4
**ตั้งตาม 1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 ม.ค.2561
            2.พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
             3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ต.ค.2560
             4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว627  ลงวันที่ 7 มี.ค.2561

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดสาร
ไอโอดีน  ค่าจัดประชุม อบรม รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น (00223)  จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับ
ที่4 หน้า6 แผนงานสาธารณสุข ข้อ 1
**ตั้งตาม 1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เม.ย.2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้
สูงอายุ (Care Giver)  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น (00223)  จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 71 ข้อ 4

โครงการระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมระบบป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ ในชุมชน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น (00223)  จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 70 ข้อ 1
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โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตําบล
คลองม่วง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตําบลคลองม่วง ได้แก่ การจัด
บริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสะอาด
ถูกหลักอนามัย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่สามารถเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น (00223)  จากแผนพัฒนาสี่ปี( (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับ
ที่4 หน้า7 ข้อ3
**ตั้งตาม 1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท0891.4/ว407 ลงวันที่ 26 ก.พ.2559
            2.พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ดังนี้
  1.ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  ปีละ 2
 ครั้ง  ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม  และ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ตามจํานวนสุนัขและแมว  ตัวละ 3
 บาทต่อครั้งของการสํารวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท)
  2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เข็มฉีด
ยา กระบอกฉีดยา  เครื่องหมายประจําตัวสัตว์  ใบรับรองการฉีด  ตัว
ละ 30  บาท  เพื่อดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของจากการสํารวจและขึ้นทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่สามารถเบิก
จ่ายได้  ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)  จากแผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 หน้า 3 ข้อ 2
**ตั้งตาม 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที่ 12 ม.ค.2560
            2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ส.ค.2560
           3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เม.ย.2561

โครงการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น (00223)  จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 70 ข้อ 3
**ตั้งตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมรณรงค์คุ้ม
ครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลด
มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประชุม อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ายจากราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น (00223)  จากแผนพัฒนาสี่ปี( (พ.ศ.2561-2564
) (เพิ่มเติม) ฉบับที4่ หน้า 7 ข้อ 2
**ตั้งตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164  ลงวันที่ 26 ม.ค.2558

งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  จํานวน 21 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท  เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ หรือ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ    ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น(00223) จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) (เพิ่มเติม) ฉบับที4่ หน้า 8 ข้อ 5

*ตั้งตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ก.ค.  2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อทําการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  เพื่อ
ช่วยเหลือหรือสงเคราะห์เบื้องต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์(00232)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 3

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุและผู้พิการ จัดอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุและผู้
พิการ กิจกรรมค่ายธรรม/ศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 15,000 บาท
- ส่งเสริมสภากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนกิจกรรมสภากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (00232) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 1
- ส่งเสริมกิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอปากช่อง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมกิ่ง กาชาดอําเภอปากช่อง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (00232) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,650,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,116,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,116,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  4  อัตรา  ได้แก่  ผอ. กองช่าง/นายช่างโยธา/เจ้าพนักงาน
การประปา/นายช่างเขียนแบบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  หน้า 93  ข้อ 1

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  หน้า 93  ข้อ 1

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผอ.กอง
ช่าง  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  หน้า 93  ข้อ 1

งบดําเนินงาน รวม 462,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  หน้า 93  ข้อ 2

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) จากแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564)  หน้า 93  ข้อ 3

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  ที่สามารถจ่ายได้ตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  หน้า 104  ข้อ 1
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ของพนักงานส่วนตําบลกองช่าง ที่สามารถ
จ่ายได้ตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  หน้า 94  ข้อ 4

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กาว ซอง ตรายาง ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) จากแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564)  หน้า 104  ข้อ 2 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ ตลับแยกสาย
ไฟ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) จากแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564)  หน้า 104  ข้อ 3

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง ยางมะตอย มิเตอร์
นํ้าประปา ท่อนํ้า อุปกรณ์ประปา ท่อเมนประปา ไม้
ต่างๆ สังกะสี กระเบื้อง ตะปู ฆ้อน สี แปลงทาสี เสาเข็มไม้ ท่อ คสล
. กระสอบทรายป้องกันนํ้าท่วม ฯลฯ  และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  หน้า 104  ข้อ 4

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 47,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาดไม่ตํ่ากว่า 36,000 บีที
ยู ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 5 ข้อ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

โดยทําการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 ชุด มาตรฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ เวลาที่ซื้อ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  หน้า 105  ข้อ 6
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ด้าน
การพัฒนาสตรี และครอบครัว ได้แก่ ภาวะผู้นําแก่สตรีในชุมชน และการ
พัฒนาสตรีในกระบวนการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาชนใน
พื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันของ อปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี (เพิ่ม
เติม) ฉบับ 4 (พ.ศ.2561-2564) หน้า 6 ข้อ 3.1 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ชุมชนเฝ้าระวังป้องกันยาเสพ
ติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
การป้องกัน การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) 
- เป็นไปตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 และ
หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลว 5
 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 1

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลคลอง
ม่วง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (00250) งานส่งเสริม และสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 5
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โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม/รายได้พิเศษ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตําบลคลองม่วง โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่า
อาหาร อาหารว่าง  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน (00252) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท.2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อปท..พ.ศ.2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลว 4 มกราคา 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 4

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย ค่าวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
ของ อปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี (เพิ่ม
เติม) ฉบับ 3 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองม่วง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลอง
ม่วง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลว 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลว 3 เมษายน 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 3

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชน/พัฒนาสี่ปี การจัดอบรม/ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม ฯลฯ
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าสัมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลว 12
 มีนาคม 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 11
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โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
และวันครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
เช่าเต็นท์ ค่าเก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (00250) งานส่งเสริม และสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 72 ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการจัดกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  อบต.คลองม่วง  และอปท.ใกล้เคียง  ตาม
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73  ลงวันที่ 16 มกราคม 2560  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) จากแผน
พัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 74 ข้อ 8

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบลและการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ภายนอก

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตตําบลคลอง
ม่วง  กีฬาเยาวชน และการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก
ตําบล  เช่นกีฬาสัมพันธ์อําเภอฯ กีฬาสัมพันธ์จังหวัด ฯลฯ โดยจ่ายเป็นเงิน
รางวัล  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่ง
ขัน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 73  ลงวันที่ 16 มกราคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262)จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 74 ข้อ 9

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาในการส่งเสริมสุขภาพ  และการซ้อมรองรับ
การแข่งขันกีฬาทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
ม่วง  ฯลฯ  ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73  ลงวัน
ที่ 16 มกราคม  2560    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ  (00262) จากแผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564) หน้า 74 ข้อ 10
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวคุณธรรมนําไทยเข้มแข็ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานหรือร่วมงานพิธีทางศาสนา ประเพณีทางศาสนา
ต่าง ๆ เช่น การบวชเณรภาคฤดูร้อน วันวิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา เป็นค่า
อาหารเครื่องดื่มถวายพระ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ มท
 ว่าด้วยการจัดงานฯ พ.ศ.2559 /พ.ร.บ. สภาตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น  (00263)จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  หน้า 73 ข้อ 5

โครงการในงานรัฐพิธี  พิธีทางศาสนา ประเพณีต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมหรือไป
ร่วมงานกับส่วนราชการ  เช่น วันท้องถิ่นไทย  วันพ่อ  วันปิยมหา
ราช   วันแม่  วันสําคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตย์  ฯลฯ  และค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  กฎหมาย หนังสือ
สั่งการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) จาก
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 73  ข้อ 6

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมจริยธรรมให้
กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
ม่วง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) จากแผน
พัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 72 ข้อ 2

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีในท้องถิ่น เช่น   งานบวงสรวงดวง
วิญญาณท้าวสุรนารี  งานวันน้อยหน่า  งานลอยกระทง  ฯลฯ  และค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น  (00263)จากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า  72 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ ของอําเภอปากช่อง  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)  จาก
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 73  ข้อ 7
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,785,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,785,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,785,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว จํานวน 400,000 บาท
- โดยทําการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
ประมาณ 0.50 – 1.00 ม. (ตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างในทุ่งนา) ยาว 400 ม
. หนา 0.15 ม. หรือก่อสร้างพื้นไม่น้อยกว่า 400  ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกไหล่ทาง ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย(รายละเอียดอื่น ๆ
 ตามแบบ อบต.คลองม่วงกําหนดให้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน(00312)
- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14
 พฤศจิกายน 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 5 ข้อ 11

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี (เส้นหน้าบ้านปลาย
ฟ้าไปวัดซับเศรษฐี)

จํานวน 385,000 บาท

- โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 174
 ม. หนา 0.15 ม. หรือก่อสร้างพื้นไม่น้อยกว่า 696  ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1
 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบ อบต.คลองม่วงกําหนดให้) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14
 พฤศจิกายน 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 2 ข้อ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรเหนือ จํานวน 400,000 บาท
- โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 180
 ม. หนา 0.15 ม. หรือก่อสร้างพื้นไม่น้อยกว่า 720  ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน  1
 ป้าย(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบ อบต.ม่วงกําหนดให้) ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312)
- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14
 พฤศจิกายน 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 5 ข้อ 10
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู จํานวน 400,000 บาท
- โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 (กลุ่มไทร
งาม)  ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. วางท่อ คสล. 0.60
 ม. จํานวน 4 ท่อน หรือก่อสร้างพื้นไม่น้อยกว่า 227.50  ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 – 0.20  ม. จุดที่ 2 (ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่ตี๋)  ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. วางท่อ คสล. 0.60
 ม. จํานวน 6 ท่อน หรือก่อสร้างพื้นไม่น้อยกว่า 400  ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบ อบต.คลองม่วงกําหนดให้) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14
 พฤศจิกายน 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 3 ข้อ 4

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทรเหนือ จํานวน 400,000 บาท
- โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแคปซีล  กว้าง 5.50 - 6
 เมตร ยาว 210 เมตร  หรือก่อสร้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม
. พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียด
อื่น ๆ ตามแบบ อบต.คลองม่วงกําหนดให้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน(00312)
- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14
 พฤศจิกายน 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 4 ข้อ 5

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง จํานวน 400,000 บาท
- โดยทําการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแคปซีล  กว้าง  6 เมตร ยาว 220
 เมตร  หรือก่อสร้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตร.ม พร้อมตีเส้นจราจรและ
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบ อบต.คลอง
ม่วงกําหนดให้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14
 พฤศจิกายน 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 5 ข้อ 9
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ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด จํานวน 400,000 บาท
- โดยทําการก่อสร้างถนนหินคลุก จุดที่ 1 (ซอยสถาบัน) ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 5 ม. ยาว 423 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.   จุดที่ 2 (ซอย ผช
.สัญญา) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 132 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จุด
ที่ 3 (ซอยไปฝายกักเก็บนํ้า) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 345 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 397.76
 ลบ.ม.ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบ
ต.คลองม่วงกําหนดให้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน(00312)
- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14
 พฤศจิกายน 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 2 ข้อ 2

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก จํานวน 400,000 บาท
- โดยทําการติดตั้งหอถังเหล็กเก็บนํ้าทรงถังแซมเปญ ขนาดความจุ 15
 ลบ.ม. สูง 15  ม. จํานวน 1 ชุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15
 แอมป์ พร้อมเดินท่อเมนต์ประปา PVC ? 2 นิ้ว (ชั้น8.5) ระยะ
ทาง 1,000 ม.พร้อมเชื่อมระบบประสานท่อและระบบไฟฟ้าให้เรียบ
ร้อย/ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ อบต
.คลองม่วงกําหนดให้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน(00312)
- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14
 พฤศจิกายน 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 46 ข้อ 1

ก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง จํานวน 400,000 บาท
- โดยทําการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.40
 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายนํ้า คสล.  หรือก่อสร้างพื้นที่ยาวไม่น้อย
กว่า 365 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ
 ตามแบบ อบต.คลองม่วงกําหนดให้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน(00312)
- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14
 พฤศจิกายน 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 4 ข้อ 7
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ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข จํานวน 200,000 บาท
 - โดยทําการติดตั้งเครื่องขยายเสียงกําลังขยายไม่น้อยกว่า 1,500
 วัตต์ รวมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ชุด และติดตั้งลําโพงชุดลําโพง
ฮอร์น 120 วัตต์(ชนิดมีไลน์แมทชิ่งในตัว) พร้อม
สาย Drop Wrie AS 2x2.5 SQ.MM สําหรับเสียงตามสาย (2 กม.) ป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบ อบต.คลองม่วง
กําหนดให้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)
- ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 14
 พฤศจิกายน 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4  (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 4 ข้อ 8

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตรวจ/วิเคราะห์ดินการเกษตรตําบลคลองม่วง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการตรวจวิเคราะห์ดินการเกษตรตําบล
คลองม่วง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย ค่าสัมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ของ อปท.พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 3

โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองม่วง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งาน
ส่งเสริมการเกษตร (00321) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 4
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โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระ
ดับ อปท. ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว165 ลว 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 66 ลําดับที่ 2

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยากําจัดศัตรูพืช และค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 6

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,488,750 บาท

งบกลาง รวม 18,488,750 บาท
งบกลาง รวม 18,488,750 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 98,750 บาท

- เพื่ออุดหนุนค่าเบี้ยประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 % ของค่าจ้างที่จ่ายให้
กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 52,950 บาท และตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 32,800 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ.ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลว 10 กรกฎาคม 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 7 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,000,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลคลองม่วง ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว
 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,970,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการตําบลคลองม่วง ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่2
) ตามหนังสือกรมส่งเสริมกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV จํานวน 10 รายๆละ 500
 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1468
 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 3

สํารองจ่าย จํานวน 900,000 บาท
- เพื่อจ่ายในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร กรณีที่ประสบสารธารณ
ภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินอันเป็น
สาธารณประโยชน์ เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411) 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 4

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตําบลคลอง
ม่วง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง(00411)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 5
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 260,000 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท
.) ในอัตราร้อยละ 1 % จากยอดเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 มาตรา 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 81 ลําดับที่ 6
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