
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง
อําเภอ เมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,439,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,715,420 บาท
งบบุคลากร รวม 6,599,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ  20,400  บาท  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราเดือน
ละ  11,220  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2554  และ(ฉบับที  2)  พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ  1,750  บาท   และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ  880  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2554  และ(ฉบับที  2)  พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
อัตราเดือนละ  1,750  บาท  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ใน
อัตราเดือนละ  880  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2554  และ(ฉบับที  2)  พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,200  บาท  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2554  และ(ฉบับที  2)  พ
.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขาสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2554  และ(ฉบับที  2)  พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,942,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,020,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ของสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  8  ราย ดังนี
1. นักบริหารงานท้องถิน  ระดับกลาง (ปลัด อบต.)
2. นักบริหารงานท้องถิน  ระดับต้น  (รองปลัด อบต.)
3. นักบริหารงานทัวไป  ระดับต้น  (หัวหน้าสํานักปลัด อบต.)
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นักทรัพยากรบุคคล
6. นักจัดการงานทัวไป
7. นิติกร
8. เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล  สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  3  ราย ดังนี
1. นักบริหารงานท้องถิน  ระดับกลาง (ปลัด อบต.)
2. นักบริหารงานท้องถิน  ระดับต้น  (รองปลัด อบต.)
3. นักบริหารงานทัวไป  ระดับต้น  (หัวหน้าสํานักปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 570,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  5  ราย  ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2. นักการภารโรง
3. คนงานทัวไป
4. พนักงานขับรถยนต์
5. ยาม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  5  ราย  ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2. นักการภารโรง
3. คนงานทัวไป
4. พนักงานขับรถยนต์
5. ยาม

งบดําเนินงาน รวม 3,020,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อ
สร้าง  และเงินค่าตอบแทนอืน ๆ เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  5  ราย  ดังนี
1. นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น  (รองปลัด อบต.)
2. นักบริหารงานทัวไป  ระดับต้น  (หัวหน้าสํานักปลัดอบต)
3. นักทรัพยากรบุคคล
4. นักจัดการงานทัวไป
5. เจ้าพนักงานธุรการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  สํานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  4  ราย ดังนี
1. นักบริหารงานท้องถิน  ระดับกลาง  (ปลัดอบต.)
2. นักบริหารงานทัวไป  ระดับต้น  (หัวหน้าสํานักปลัดอบต.)
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. เจ้าพนักงานธุรการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 2,115,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ดังนี
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นเงิน  เป็นเงิน  400,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเป็น
ประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง
2. ค่ารับวารสาร  เป็นเงิน  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร
ต่าง ๆ  เช่น  ค่าจัดทําวารสาร  หนังสือพิมพ์  สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ระเบียบ
กฎหมายต่าง ๆ สรุปผลการดําเนินงานประจําปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  เอกสารอืน ๆ ทางวิชาการทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและ
องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง
3. ค่าเช่าทรัพย์สิน  เป็นเงิน  70,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครือง
เครืองใช้สํานักงานทีจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ  ดังนี
1.  ค่ารับรอง  เป็นเงิน  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคลในโอกาสต่าง ๆ  เช่น การต้อนรับส่วน
ราชการ  การตรวจเยียมของหน่วยงานอืน ๆ และค่ารับรองทีจําเป้นอืน ๆ 
2. ค่าเลียงรับรอง  เป็นเงิน  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือ
สังการของกระทรวงมหาดไทย  ตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 2381  ลง
วันที  28  กรกฎาคม  2548

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  13:35:52 หน้า : 3/33



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  ให้ผู้
ต้องเสียหายจากการละเมิดได้รับการเยียวยาหรือทดแทนด้วยค่าเสีย
หาย เพือให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิม  ก่อนทีจะมีการละเมิด หรือใน
กรณีทีไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ก็ต้องได้รับการชดเชยด้วยวิธีการ
อืนทีเพียงพอต่อความเสียหาย  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  5  ลําดับที  2
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังท้องถิน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ใน
การเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน  หรือเลือกตังซ่อม
กรณีตําแหน่งว่าง  กรณีให้มีการเลือกตังใหม่   ยุบสภา หรือกรณีอืน ๆ
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับ
ที  2  หน้าที  5  ลําดับที  4
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสําคัญต่าง ๆ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ  งานรัฐพิธีต่าง ๆ งาน
วันท้องถินไทย งานกิจกรรมต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง  และผู้มีสิทธิ  เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าเบียเลียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.  2559
ค่าพวงมาลา  กระเช้าดอกไม้  ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการ  วันสําคัญทาง
พุทธศาสนา  งานรัฐพิธีต่าง ๆ  และงานพระราชพิธีต่าง ๆ  เช่น  ค่าพวง
มาลา  พวงมาลัย  กระเช้าดอกไม้  ช่อดอกไม้  พานพุ่ม  ฯลฯ
โครงการคลินิกกฎหมาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2546)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  5  ลําดับที  1
โครงการฝึกอบรมกฎหมายแก่ผู้นําชุมชนและกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  5  ลําดับที  5
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการศึกษาดูงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง  ผู้นําชุมชน  ผู้ทรง
คุณวุฒิ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
วิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าอาหารและ
เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและทีเกียวข้อง  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  หน้าที   84  ลําดับที  10
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   จัดตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดู่ทุ่ง  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  กาว นํายาลบคํา
ผิด  และวัสดุสํานักงานอืนๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
งาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สําหรับดูแลรักษาและทําความ
สะอาดของสํานักงาน  เช่น  ไม้กวาด  ไม้ถูพืน  นํายาล้างห้องนํา  และวัสดุ
อืน ๆ ทีเป็นวัสดุโดยสภาพ  วัสดุทีจําเป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาความ
สะอาดขององค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถ
ยนต์  แบตเตอรี  นํามันเบรก  สายไมล์  กรองอากาศ  ฟิล์มกรอง
แสง  กุญแจ  ประแจ  ฯลฯ  และอืน ๆ  ทีเกียวข้อง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  แก๊สโซฮอล  นํามันเครือง  นํามันก๊าซ  นํามันจารบี  ฯลฯ  และ
อืนๆ  ทีจําเป็นและเกียวข้อง  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการจ้างทําหรือจ้างสิงของวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ  ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  เช่น  ป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายตามนโยบายรัฐบาล  คสช.  หนังสือสังการ  กฎ
กระทรวง ฯลฯ  ซึงอยู่ในความรับผิดชอบและตามอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น  เมาส์ แป้นพิมพ์  ซีดีรอม  เมนบอร์ด  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล  เครืองกระจายสัญญาณ  โปรแกรม  สายแลน ฯลฯ  และอืน ๆ ที
เกียวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ประจําทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดู่
ทุ่ง  หรือสถานทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์  ค่าบริการโทรสารทีใช้ในการปฏิบัติ
งานราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ  อากรแสตมป์  และค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดู่ทุ่ง
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและค่าบริการโทรคมนาคม  ค่าบริการเช่าพืน
ทีเว็ปไซด์  ค่าโดเมน  และค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมอืน ๆ  ทีจําเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง

งบลงทุน รวม 70,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร  แบบตัดตรง  ทําลายครัง
ละ  10  แผ่น  จํานวน 1  เครือง  รายละเอียดดังนี
เป็นเครืองทําลายเอกสาร  แบบตัดตรง
1) ขนาดทีกําหนดเป็นแบบทําลายขันตําต่อครัง
2) ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร (รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  เดือน
มกราคม  2561)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-
2564) เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  2  ลําดับที  4
เครืองปรับอากาศ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาด  15,000  บีทียู  จํานวน  1  เครือง  รายละเอียดดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 15,000 บีทียู
แบบแยกส่วน 
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน (รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ มกราคม  2561)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ
.  (2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  1   ลําดับที  1
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  2  ตัว  ดังนี
1. เก้าอีทํางาน  สําหรับผู้บริหาร  จํานวน  1  ตัว  เป็นเงิน  3,000  บาท
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  66  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  105  ซม.  มีพนักพิง
และทีนังหุ้มหนังสังเคราะห์  พนักพิงสูงรอบรับช่วงลําคอและศรีษะ  ขา
เหล็กชุบโครเมียม  ล้อพลาสติกหมุนรอบตัวได้และสามารถปรับโยกเอน
ได้  สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอีได้  รองรับนําหนักได้ไม่น้อย
กว่า  100  กก.
2. เก้าอีทํางาน  สําหรับสํานักงาน  จํานวน  1  ตัว  เป็นเงิน  2,000  บาท
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  59  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  100  ซม.  เป็นเก้าอี
เหล็กขาชุบโครเมียม ล้อหมุนได้   มีพนักพิงและทีวางแขน  สามารถหมุน
เก้าอีได้รอบตัว  สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอีได้  รองรับนําหนัก
ได้ไม่น้อยกว่า  100  กก.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2   หน้าที  2   ลําดับที  6

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน  1  ตัว  ผลิตจากไม้  มีลินชัก
ด้านข้าง  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  100  ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า  60  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  75  ซม.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2   หน้าที  2  ลําดับที  5
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ตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน  จํานวน  1  ตู้  เป็น
เงิน  5,500  บาท  รายละเอียดดังนี
ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  เดือน
มกราคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564
)  เพิมเติมฉบับที  2   หน้าที  1   ลําดับที  3

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  จํานวน  1  เครือง  ราย
ละเอียดดังนี
1. เครืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย  
2. เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า  
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี.  
4. พร้อมใบมีด   (เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐานเป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  มกราคม  2561)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  118  ลําดับที  8

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED  ขาว
ดา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที)   จํานวน  1
  เครือง  ราคา 7,900 บาท
รายละเอียดดังนี 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  (ราคาและ
คุณลักษณะพืนฐาน  เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-
2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  3  ลําดับที  9
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งบรายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัยและประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัยและประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ  ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุง  ครุภัณฑ์ทีดิน
และสิงก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที 16 กรกฎาคม 2556

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วย
เหลือประชาชนของอปท.อําเภอเมืองยโสธร

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะไมย์  ตาม
โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.อําเภอเมืองยโสธร  ประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2562

งานบริหารงานคลัง รวม 2,834,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,092,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,092,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  กองคลังองค์การบริหารส่วน
ตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  4  ราย  ดังนี
1.  นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น  (ผู้อํานวยการกองคลัง)
2.  นักวิชาการเงินและบัญชี
3.  นักวิชาการพัสดุ
4.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลดู่
ทุ่ง  จํานวน  1  ราย คือ  นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น  (ผู้อํานวยการกอง
คลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน  ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบล
ดู่ทุ่ง  จํานวน  3  ราย  ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน  ของกองคลังองค์การบริหารส่วน
ตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  3  ราย  ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
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งบดําเนินงาน รวม 692,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อ
สร้าง  และเงินค่าตอบแทนอืน ๆ เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  กองคลังองค์การบริหารส่
วนตําบล  จํานวน  2  ราย  ดังนี
1. นักวิชาการพัสดุ
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  4  ราย ดังนี
1. นักบริหารงานท้องถิน  ระดับต้น  (ผู้อํานวยการกองคลัง)
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการพัสดุ
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและ
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (e-laas) จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์  ให้บรรลุผลสัมฤทธิ  เช่น  การเตรียมเครือง
คอมพิวเตอร์  วัสดุ  อุปกรณ์  และการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
  และอืน ๆ ทีจําเป็นและทีเกียวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  หน้าที  83
  ลําดับที  6
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนัรกงาน
จ้าง  และผู้มีสิทธิ  เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าเบียเลียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.  2559
ค่าใช้จ่ายเพือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น  การจัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิงปลูกสร้าง  เป็น
ต้น  เพือรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงก่อสร้างตามทีกฎหมาย
กําหนด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2550   เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  หน้าที  83  ลําดับที  5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   จัดตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดู่ทุ่ง  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  กาว นํายาลบคํา
ผิด  และวัสดุสํานักงานอืนๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
งาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น  เมาส์ แป้นพิมพ์  ซีดีรอม  เมนบอร์ด  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล  เครืองกระจายสัญญาณ  โปรแกรม  สายแลน ฯลฯ  และอืน ๆ ที
เกียวข้อง

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  1  ตัว เป็นเงิน  2,000  บาท
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  59  ซม. สูงไม่น้อยกว่า  100  ซม.  เป็นเก้าอี
เหล็กขาชุบโครเมียม ล้อหมุนได้   มีพนักพิงและทีวางแขน  สามารถหมุน
เก้าอีได้รอบตัว  สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอีได้  รองรับนําหนัก
ได้ไม่น้อยกว่า  100  กิโลกรัม   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  3   ลําดับที  13
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เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  ชนิดติดผนัง  (มี
ระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  15,000  บีทียู  จํานวน  1  เครือง  ราย
ละเอียดดังนี
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า  15,000  บีทียู
แบบแยกส่วน 
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
ฯลฯ  ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง  (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ  มกราคม  2561)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  1   ลําดับที  2
ตู้เหล็ก จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซือตู้เหล็ก   แบบ  2  บาน  จํานวน  3  ตู้  ราคาตู้
ละ  5,500  บาท  เป็นเงิน   16,500  บาท รายละเอียดดังนี
ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  (รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  เดือน
มกราคม  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564
) เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที   3  ลําดับที   11

ตู้เอกสาร จํานวน 11,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสาร  จํานวน  3  ตู้  ดังนี
1.  ตู้เอกสารบานโล่ง   2  ชัน  จํานวน  1  ตู้  เป็นเงิน  3,500  บาท  
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  80  ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม.  สูงไม่น้อย
กว่า  80  ซม.  เป็นตู้เอกสารแบบช่องโล่ง  จัดเก็บ  2  ชัน  แผ่นชันวาง
ปรับระดับได้   จัดเก็บแฟ้มสันห่วงขนาด F4  ได้ทัง  2  ชัน  ท๊อปตู้  แผ่น
ชัน  และแผงหลังปิดขอบ PVC
2. ตู้เอกสารบานโล่ง  3  ชัน  จํานวน  2  ตู้ ๆ ละ 4,000  บาท  เป็น
เงิน  8,000  บาท
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  80  ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า  40  ซม.  สูงไม่น้อย
กว่า  120  ซม.  เป็นตู้เอกสารแบบช่องโล่ง  จัดเก็บ  3  ชัน  แผ่นชันวาง
ปรับระดับได้   จัดเก็บแฟ้มสันห่วงขนาด F4  ได้ทัง  3  ชัน  ท๊อปตู้  แผ่น
ชัน  และแผงหลังปิดขอบ PVC  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  3  ลําดับที  12

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 260,000 บาท
งบบุคลากร รวม 250,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 250,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  ราย  ตําแหน่ง เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อ
สร้าง  และเงินค่าตอบแทนอืน ๆ เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 428,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 416,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของตําบลดู่ทุ่ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564 )  หน้าที  4  ลําดับที  2
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลขององค์การบริหารส่วนตําบลดู่
ทุ่ง

จํานวน 56,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล  เช่น  เทศกาลสงกรานต์  เทศกาลปีใหม่  เช่น  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าเครืองดืม  เป็นต้น  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้อง  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564
)  หน้าที  81  ลําดับที  61

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.ประจําปี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  4  ลําดับที  1
โครงการฝึกอบรมอปพร.อบต.ดู่ทุ่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวิทยากร  ค่าชุดเครืองแบบ  ค่าวุฒิบัตร  ค่าอาหารและเครือง
ดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)    หน้าที  82  ลําดับที  10
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โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร. ตําบลดู่ทุ่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)   หน้าที  82  ลําดับที  11

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   จัดตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม  ชะแลง  จอบ เลือย  ขวาน  สี  ปูนซีเมนต์ ทินเนอร์  ฯลฯ  และ
วัสดุอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง  สาย  ฯลฯ  และวัสดุอืน ๆ
 ทีเกียวข้องและจําเป็น

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ  วัสดุกู้ภัยทางนํา ทางบก  วัสดุช่วยชีวิตทาง
นํา  เช่น  เสือชูชีพ  ห่วงยาง  เป็นต้น และวัสดุอืนทีเกียวข้องและจําเป็น 

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลือยยนต์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์  จํานวน  1  เครือง  รายละเอียดดังนี
เป็นเครืองยนต์เบนซิน  เครืองกําลังไม่เกิน  2 แรงม้า ความยาวบาร์ไม่
น้อยกว่า  12 นิว  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี   เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2
  หน้าที   3  ลําดับที  10

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,117,000 บาท
งบบุคลากร รวม 818,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 818,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 776,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ดังนี
1. นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น  (ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ)
2. นักวิชาการศึกษา
3. ครู ค.ศ.2  จํานวน  6  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ตําแหน่ง  นักบริหารงานการ
ศึกษา  ระดับต้น  (ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 299,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อ
สร้าง  และเงินค่าตอบแทนอืน ๆ เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  กองการ
ศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ
ต้น  (ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและ
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิ  เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.  2559
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาให้มีงานทําระหว่างปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน  เพือส่ง
เสริมให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  หน้าที  85  ลําดับที  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   จัดตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดู่ทุ่ง  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  กาว นํายาลบคํา
ผิด  และวัสดุสํานักงานอืนๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
งาน
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการจ้างทําหรือจ้างสิงของวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ  ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  เช่น  ป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายตามนโยบายรัฐบาล  คสช.  หนังสือสังการ  กฎ
กระทรวง ฯลฯ  ซึงอยู่ในความรับผิดชอบและตามอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา  เช่น ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเลย์บอล  ลูก
บาสเกตบอล  ตะกร้อ เปตอง ตาข่ายประตู  ไม้แบดมินตัน  ฯลฯ  และ
อืน ๆ ทีเกียวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น  เมาส์ แป้นพิมพ์  ซีดีรอม  เมนบอร์ด  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล  เครืองกระจายสัญญาณ  โปรแกรม  สายแลน ฯลฯ  และอืน ๆ ที
เกียวข้อง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,096,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,162,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,162,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,974,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครู ค.ศ. ขององค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของครู ค.ศ.2 ขององค์การบริหารส่วนตําบลดู่
ทุ่ง

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ  สําหรับครู คศ
.2  จํานวน  5  อัตราๆ ละ 3,500  บาท ต่อเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 820,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและวัฒนธรรม  

งบดําเนินงาน รวม 1,734,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ ครู คศ.2  กองการ
ศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  2  ราย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 855,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและ
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพัน์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)    หน้าที  86  ลําดับที  9
โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในเขตพืนทีตําบลดู่ทุ่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพัน์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)  หน้าที  85  ลําดับที 2
โครงการส่งเสริมศีลธรรมเด็กและเยาวชนตําบลดู่ทุ่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพัน์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียว
ข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)   หน้าที  87  ลําดับที  21
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เป็นสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียนศูน์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 553,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลดู่
ทุ่ง  จํานวน  245  วัน รวม  113  คน ๆ ละ  20  บาท  รายละเอียดดังนี
1. ศพด.วัดบ้านดู่ทุ่ง  จํานวน  39  คน  เป็นเงิน  191,100  บาท
2. ศพด.วัดบ้านสามเพีย  จํานวน  20  คน  เป็นเงิน  98,000  บาท
3. ศพด.วัดบ้านผือ  จํานวน  25  คน  เป็นเงิน  122,500  บาท 
4. ศพด.วัดบ้านพลับ  จํานวน  29  คน  เป็นเงิน  142,100  บาท  
รวมเป็นเงิน  553,700  บาท (ห้าแสนห้าหมืนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/8ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-
2564)   หน้าที  87  ลําดับที  22
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา  เป็นค่าสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 192,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลดู่ทุ่ง  ทัง  4  แห่ง  เป็นค่าวัสดุรายหัว  จํานวน  113  คน  ๆ
 ละ  1,700  บาทต่อคน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษา ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน
รู้  ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารการเรียนรู้ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานที
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/8ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-
2564)   หน้าที  87  ลําดับที  23
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ค่าวัสดุ รวม 840,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับนักเรียนในเขตพืนที
ตําบลดู่ทุ่ง  รายละเอียดดังนี
สําหรับโรงเรียน  จํานวน  300  คน  จํานวน  260  วัน  รายละเอียดดังนี
1. รร.บ้านดู่ทุ่ง  จํานวน  95  คน  เป็นเงิน  193,200  บาท
2. รร.บ้านสามเพีย  จํานวน 50  คน  เป็นเงิน  101,700  บาท
3. รร.บ้านผือฯ  จํานวน  107  คน  เป็นเงิน  217,600  บาท
4. รร.บ้านพลับ  จํานวน  48  คน  เป็นเงิน  97,600  บาท  
รวมเป็นเงิน  610,100  บาท  (หกแสนหนึงหมืนหนึงร้อยบาทถ้วน)
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  113  คน  จํานวน  260 วัน รายละ
เอียดดังนีี
1. ศพด.วัดบ้านดู่ทุ่ง  จํานวน  39  คน  เป็นเงิน  79,300  บาท
2. ศพด.วัดบ้านสามเพีย  จํานวน  20  คน  เป็นเงิน  40,700  บาท
3. ศพด.วัดบ้านผือ  จํานวน  25  คน  เป็นเงิน  50,900  บาท 
4. ศพด.วัดบ้านพลับ  จํานวน  29  คน  เป็นเงิน  59,000  บาท
รวมเป็นเงิน  229,900  บาท  (สองแสนสองหมืนเก้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน)
รวมเป็นเงินทังสิน  840,000  บาท  (แปดแสนสีหมืนบาทถ้วน)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/8ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561

งบเงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ยโสธร
เขต  1  ในเขตพืนทีตําบลดู่ทุ่ง  ทัง  4  แห่ง  รวม  300
  คน  จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  1,200,000  บาท  รายละเอียดดังนี
1. รร.บ้านดู่ทุ่ง   จํานวน  95  คน  เป็นเงิน  380,000  บาท
2. รร.บ้านสามเพีย  จํานวน  50  คน  เป็นเงิน  200,000  บาท
3. รร.บ้านผือ  จํานวน   107  คน  เป็นเงิน  428,000  บาท  
4. รร.บ้านพลับ  จํานวน  48  คน  เป็นเงิน  192,000   บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/8ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-
2564)  หน้าที  99  ลําดับที  1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,383,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน  กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม   ตําแหน่ง  คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  ตําแหน่ง  คนงานประจํารถขยะ   จํานวน  3  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,023,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมในการทิงขยะ  เป็นเงิน  300,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ทิงขยะมูลฝอย  สิงปฏิกูลในเขตพืนทีตําบลดู่ทุ่ง
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เป็นเงิน  300,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง

ค่าวัสดุ รวม 423,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เป็นค่าจัดซือถังขยะพลาสติก  เพือ
เก็บขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  สําหรับตังตามชุมชนในเขตพืันทีตําบลดู่ทุ่ง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถ
ยนต์  แบตเตอรี  นํามันเบรก  สายไมล์  กรองอากาศ  ฟิล์มกรอง
แสง  กุญแจ  ประแจ  ฯลฯ  และอืน ๆ  ทีเกียวข้อง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  แก๊สโซฮอล  นํามันเครือง  นํามันก๊าซ  นํามันจารบี  ฯลฯ  และ
อืนๆ  ทีจําเป็นและเกียวข้อง  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   เช่น  เวชภัณฑ์  นํายา
ต่าง ๆ  เคมีภัณฑ์  ฯลฯ  และอืน ๆ ทีเกียวข้อง

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายทีจําเป็นในการปฏิบัติ
งาน  เช่น  หมวก  รองเท้า  ถุงมือ  ผ้าปิดปาก  ฯลฯ  และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 744,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 519,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559

ค่าใช้สอย รวม 509,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและ
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงานและบริการจัดการระบบแพทย์ฉุก
เฉิน

จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง เช่น ค่าเบียเลียง  ค่ายานพาหนะ  ค่าจ้าง
เหมาบริการเจ้าหน้าที ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)   หน้าที  80  ลําดับที  20
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)   หน้าที  2  ลําดับที  2 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)   หน้าที  80  ลําดับที  17
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในตําบลดู่ทุ่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายาเคมีภัณฑ์  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  2  ลําดับที  4
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้น
ทางตามหลักการ 3Rs

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2 หน้าที  3  ลําดับที  6
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  เพิมเติม
ฉบับที  2  หน้าที  2  ลําดับที  1 
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัคซีน  ค่าเวชภัณฑ์  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที    ลําดับที  3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   จัดตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
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งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองยโสธร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองยโสธร  ตาม
โครงการบริจาคโลหิตเพือถวายเป็นพระราชกุศลประจําปี

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านในเขตตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  11 หมู่
บ้าน ๆ ละ  20,000  บาท  เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ  เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาขน  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กับภารกิจของแต่ละโครงการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 611,000 บาท
งบบุคลากร รวม 532,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 532,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  กองสวัสดิการ
สังคม  จํานวน  1  ราย  คือ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น  (ผู้
อํานวยการกองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับ
ต้น  (ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม)  

งบดําเนินงาน รวม 79,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อ
สร้าง  และเงินค่าตอบแทนอืน ๆ เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  กอง
สวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  1  ราย  คือ
1. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น  (ผู้อํานวยการกองสวัสิการ
สังคม)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  เป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
  เพือจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและ
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิ  เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.  2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   จัดตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดู่ทุ่ง  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  กาว นํายาลบคํา
ผิด  และวัสดุสํานักงานอืนๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
งาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น  เมาส์ แป้นพิมพ์  ซีดีรอม  เมนบอร์ด  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล  เครืองกระจายสัญญาณ  โปรแกรม  สายแลน ฯลฯ  และอืน ๆ ที
เกียวข้อง

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในตําบลดู่ทุ่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)   หน้าที  77  ลําดับที  9
โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)   หน้าที  77  ลําดับที  10
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลดู่ทุ่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  เพิมเติม
ฉบับที  2   หน้าที  1  ลําดับที  2
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โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพแม่บ้านและผู้นําชุมชน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)   หน้าที  76  ลําดับที  4
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)   หน้าที  90  ลําดับที  3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  90  ลําดับที  1
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  90  ลําดับที  4
โครงการอบต.เคลือนทีประจําปี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  90  ลําดับที  2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตําบลดู่
ทุ่ง

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  เงินรางวัล  ถ้วยรางวัล  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร
และเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  88  ลําดับที  1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันสรภัญญะตําบลดู่ทุ่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  เงินรางวัล  ถ้วยรางวัล  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร
และเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  89  ลําดับที  3
โครงการจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  89 ลําดับที  7
โครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือตําบลดู่ทุ่ง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  เงินรางวัล  ถ้วยรางวัล  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร
และเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  89  ลําดับที  2
โครงการสืบสานประเพณีบุญบังไฟประจําปีตําบลดู่ทุ่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  เงินรางวัล  ถ้วยรางวัล  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  89  ลําดับที  1

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองยโสธร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองยโสธร  จัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟยโสธรประจําปี   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ
.ศ. 2561-2564)  หน้าที  99  ลําดับที   1

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลดู่ทุ่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลดู่ทุ่ง  ตามงานวัฒนธรรมท้อง
ถิน  รายละเอียดดังนี
1. โครงการนําสร้างเสือ  บ้านผือ  หมู่ที  5  เป็นเงิน  10,000  บาท
2. โครงการสรงนําปู่เสือ  บ้านผือ  หมู่ที  11  เป็นเงิน  10,000  บาท
3. โครงการประเพณีก่อเจดีย์ทราย  บ้านพลับ  หมู่ที  4  เป็น
เงิน  10,000 บาท 
4. โครงการประเพณีบุญมหาชาติ  บ้านโนนจําปา หมู่ที  1  เป็น
เงิน  10,000  บาท  
5. โครงการสรงนําปู่ขาว  บ้านหนองคํา  หมู่ที  3  เป็นเงิน  10,000  บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  หน้าที   99
  และ 100 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,570,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,032,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,032,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 580,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  กองช่างองค์การบริหารส่วน
ตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  2  ราย  ดังนี
1. นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น  (ผู้อํานวยการกองช่าง)
2. นายช่างโยธา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  (ผู้อํานวย
การกองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  กองช่างองค์การบริหารส่วน
ตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  2  ราย  ดังนี
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองช่างองค์การบริหารส่วน
ตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  2  ราย  ดังนี
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

งบดําเนินงาน รวม 511,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อ
สร้าง  และเงินค่าตอบแทนอืน ๆ เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  กองช่างองค์การบริหารส่
วนตําบล  จํานวน  1  ราย  คือ  นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น  (ผู้อํานวย
การกองช่าง)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ
. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  จํานวน  2  ราย ดังนี
1. นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น  (ผู้อํานวยการกองช่าง)
2. นายช่างโยธา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและ
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิ  เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.  2559
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบทีดินสาธารณประโยชน์ในเขตตําบลดู่ทุ่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบทีดินสาธารณประโยชน์ใน
เขตตําบลดู่ทุ่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   จัดตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดู่ทุ่ง  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  กาว นํายาลบคํา
ผิด  และวัสดุสํานักงานอืนๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
งาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บัส
ลาสต์  ปลักไฟฟ้า  สาร์ทเตอร์  โคมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ และอืน ๆ ทีเกียว
ข้องและจําเป็นในการปฏิบัติงาน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  สี ทินเนอร์  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  กระเบือง  สังกะสี ตะปู เลือย  ขวาน  เทปวัดระยะ ฯลฯ
  และวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการจ้างทําหรือจ้างสิงของวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ  ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  เช่น  ป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายตามนโยบายรัฐบาล  คสช.  หนังสือสังการ  กฎ
กระทรวง ฯลฯ  ซึงอยู่ในความรับผิดชอบและตามอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น  เมาส์ แป้นพิมพ์  ซีดีรอม  เมนบอร์ด  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล  เครืองกระจายสัญญาณ  โปรแกรม  สายแลน ฯลฯ  และอืน ๆ ที
เกียวข้อง
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น  วัสดุประปา  มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟ   หัว
เชือมแก๊ส  หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส  ฯลฯ  วัสดุอืนนอกเหนือจากวัสดุข้างต้น
เป็นวัสดุทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดู่
ทุ่ง

งบลงทุน รวม 26,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  2  บานเปิด   จํานวน  1
  ตู้  รายละเอียดดังนี
แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  (รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลาง  เดือน
มกราคม  2561)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564
)   เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  5  ลําดับที  19
ตู้เอกสาร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารบานโล่ง  3  ชัน  จํานวน  1  ตู้  เป็นตู้
เอกสารช่องโล่ง  จัดเก็บ  3  ชัน  ท๊อปตู้  แผงข้าง  แผงหลังปิดด้วย
ขอบ PVC แผ่นชันวางปรับระดับได้  จัดเก็บแฟ้มสันห่วง  ขนาด F4 ได้
ทัง 3 ชัน  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  80 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า  120  ซม.  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  5  ลําดับที  20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี  จํานวน  1  เครือง  ราคา 17,000 บาท  รายละเอียดดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561)  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2
  หน้าที  4  ลําดับที  14
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,518,500 บาท
งบลงทุน รวม 2,518,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือเครืองตบดิน  จํานวน  1  เครือง  รายละเอียดดังนี
1) ใช้เครืองยนต์เบนซิน
2) น้าหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที (รายละเอียดเป็น
ไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง  เดือน  มกราคม  2561
) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับ
ที  2   หน้าที  4  ลําดับที  17
ชุดทดสอบความเข้มข้นของคอนกรีต จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดทดสอบความเข้มข้นของคอนกรีต สลัมเทสมา
ตรฐาน  จํานวน  1  ชุด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2   หน้าที  4  ลําดับที   16
แบบหล่อลูกปูนแบบเหลียม จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบบหล่อลูกปูนแบบ
เหลียม  ขนาด 0.15X0.15X0.15 เมตร  จํานวน  2  ชุด ๆ
 ละ  8,000  บาท  รวมเป็นเงิน  16,000  บาท   เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.  2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2  หน้าที  4  ลําดับ
ที  15

ครุภัณฑ์สํารวจ
ไม้สต๊าฟ จํานวน 7,500 บาท
เพือจัดซือไม้สต๊าฟอลูมิเนียม  แบบชัก  ขนาด
ยาว  5.00  เมตร  จํานวน  1  อัน   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ
.ศ.  2561-2564)  เพิมเติมฉบับที  2   หน้าที  4   ลําดับที  18

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,470,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดู่ทุ่ง ม.10 จากบ้านนายมนตรี  จันทราถึง
บ้านนางบุญ   โสมะวงศ์

จํานวน 266,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกว้างเฉลีย  5.00  เมตร  ยาว  94  เมตร  หนา
เฉลีย   0.15  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  470  ตร.ม.  ลง
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.00-0.20  เมตร  หรือปรับตามสภาพ
พืนที เป็นไปตามแบบแปลนทีอบต.ดู่ทุ่งกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  68  ลําดับที  186
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านพลับ ม.4 จากแยกปู่ฤาษีไปเจดีย์ทราย จํานวน 200,000 บาท
ปริมาณงานผิวจราจรกว้างเฉลีย  5.00  เมตร  ยาว  71  เมตร  หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  355  ตร.ม.  ลง
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.00-0.20  เมตร  หรือปรับตามสภาพ
พืนที  พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามแบบแปลนทีอบต.ดู่ทุ่งกําหนด เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  106  ลําดับ
ที  28
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โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสามเพีย  ม.9 จากบ้านนางหนูเดิน  ศรีธาตุ
ถึงป้อมยาม

จํานวน 120,000 บาท

(ช่วงบ้านนายทองสุข  ไชยคําถึงป้อมยาม)  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง
เฉลีย  5.00  เมตร  ยาว  45  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือมีพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  225  ตร.ม.  ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ  0.00-0.20  เมตร  หรือปรับตามสภาพพืนที  เป็นไปตามแบบแปลนที
อบต.ดู่ทุ่งกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  112  ลําดับที  73
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสามเพีย ม.7 รอบดอนปู่ตาจากทางแยกไป
บ้านโนนจําปาถึงสีแยกบ้านแสนพันธ์

จํานวน 200,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกว้างเฉลีย  4.00  เมตร  ยาว  88  เมตร  หนา
เฉลีย  0.15  หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  352  ตร.ม.   ลงไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ  0.00-0.20  เมตร  หรือปรับตามสภาพพืนที พร้อมป้าย
โครงการ เป็นไปตามแบบแปลนทีอบต.ดู่ทุ่งกําหนด  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  หน้าที  109   ลําดับที  53
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองคํา ม.3 จากบ้านนายหํา  ชาวสีทวน  
ถึงสนามกีฬาบ้านหนองคํา

จํานวน 100,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกว้างเฉลีย  4.00  เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา
เฉลีย  0.15  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  180  ตร.ม.  ลง
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  0.00-0.20  เมตร  หรือปรับตามสภาพ
พืนที  เป็นไปตามแบบแปลนทีอบต.ดู่ทุงกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  105  ลําดับที  25
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านผือ ม.11  จากบ้านนางหลอด  วิจิตรสงคราม
ถึงสวนนายหนู  ชนะพันธ์

จํานวน 100,000 บาท

(ช่วงที  2 )  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง
เฉลีย  4.00  เมตร  ยาว  45  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือมีพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  180  ตร.ม.  ลงไหล่ทางกว้างข้าง
ละ  0.00-0.20  เมตร  หรือปรับตามสภาพพืนที  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  72  ลําดับที  214
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านผือ ม.11  จากบ้านนายสมหวัง  มัธนัง  ถึง
บ้านนายจรูญ  พันสาย

จํานวน 137,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกว้างเฉลีย  4.00  เมตร  ยาว  60  เมตร  หนา
เฉลีย  0.15  เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  240  ตร.ม. ลง
ไหล่ทางกว้างข้างละ  0.00-0.20  เมตร  หรือปรับตามสภาพพืนที  เป็น
ไปตามแบบแปลนทีอบต.ดู่ทุ่งกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  72  ลําดับที  212
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา คสล. บ้านสามเพีย ม.9  จากบ้านนางดารา  
พันธ์หอมถึงบ้านนางประยูร  พันสาย

จํานวน 100,000 บาท

(ช่วงที 2)  ปริมาณงานกว้างเฉลีย  0.30  เมตร  ยาว  45  เมตร  ลึก
เฉลีย  0.30  เมตร  หรือปรับตามสภาพพืนที  เป็นไปตามแบบแปลนทีอบ
ต.ดู่ทุ่งกํากนด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  68   ลําดับที  182
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา คสล. รอบหมู่บ้าน  บ้านดู่ทุ่ง ม.2 จํานวน 200,000 บาท
( สายบ้านนางหนูเปลียน  ศิริโสม)  ปริมาณงานกว้าง
เฉลีย  0.30  เมตร  ยาว  90  เมตร  ลึกเฉลีย  0.30  เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ เป็นไปตามแบบแปลนทีอบต.ดู่ทุ่งกําหนด เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ 2561-2564)  หน้าที  104  ลําดับที   14
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โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา คสล.บ้านโนนจําปา ม.1 จากบ้านนางบังอร  
แก้วสุวรรณถึงบ้านนายเดือน  โคตรพงษ์

จํานวน 168,000 บาท

(ช่วงที  1)  ปริมาณงานกว้างเฉลีย  0.30  เมตร  ยาว  75  เมตร  ลึก
เฉลีย  0.30  เมตร  เป็นไปตามแบบแปลนทีอบต.ดู่ทุ่งกําหนด  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2546)  หน้าที  42 ลําดับที  3
โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา คสล.บ้านผือ  ม.5  จากสีแยกบ้านนางวัน  
ศิริโสมถึงบ้านนางพุท  พันสาย

จํานวน 200,000 บาท

ปริมาณงานกว้างเฉลีย  0.30  เมตร  ยาว  90  เมตร  ลึก
เฉลีย  0.30  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามแบบแปลนทีอบต.ดู่
ทุ่งกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  55 ลําดับที  98
โครงการก่อสร้างร่องระบายนําท่อผ่าซีก บ้านคําบอน ม.6  จากสีแยกบ้าน
นายพูลชัย  มีหวัง  ถึงบ้านนายกิมธง  ศรีเล็ก

จํานวน 200,000 บาท

ปริมาณงานกว้างเฉลีย  0.30  เมตร  ยาว  620  เมตร  ลึก
เฉลีย  0.15  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปปตามแบบแปลนทีอบต
.ดู่ทุ่งกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  58  ลําดับที  120
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งนํา บ้านโนนจําปา ม.1 ทีนานายอุทัย  
ไชยคํา

จํานวน 32,000 บาท

ปริมาณงานกว้างเฉลีย  4.00  เมตร  ยาว  7.00  เมตร  หนา
เฉลีย  0.10 เมตร  เป็นไปตามแบบแปลนทีอบต.ดู่ทุ่งกําหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  42  ลําดับที  4
โครงการยกระดับถนนคสล.บ้านหนองคํา ม.3 จากบ้านนางหนูพร  
นันทะภักดิ  ถึงบ้านนายอ่อนจันทร์  ไกยรัตน์

จํานวน 120,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกว้างเฉลีย  4.00  เมตร  ยาว  73  เมตร  หนา
เฉลีย  0.10  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  292  ตร.ม.  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.002 - 0.20  เมตร  หรือตามสภาพ
พืนที  เป็นไปตามแบบแปลนทีอบต.ดู่ทุ่งกําหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  หน้าที  104  ลําดับที  19

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวมถึงวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ เพือให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ  
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านม่วงอ่อน ม.8  จากบ้านม่วงอ่อนถึงบ้านผือ 
 ม.5

จํานวน 200,000 บาท

ปริมาณงานผิวจราจรกว้างเฉลีย   5.00  เมตร  ยาว  98  เมตร  หนา
เฉลีย  0.10  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  490  ตร.ม.  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.00-0.20  เมตร  หรือตามสภาพ
พืนที  พร้อมป้ายโครงการ  เป็นไปตามแบบแปลนทีอบต.ดู่ทุ่งกําหนด เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  หน้าที   112  ลําดับ
ที  68

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้าง หรือเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรับทีดินหรือสิงก่อสร้าง จํานวน 77,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อ
สร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,951,000 บาท
งบบุคลากร รวม 325,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 325,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 325,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  กองส่งเสริมการ
เกษตร  จํานวน  1  ราย  คือ  นักวิชาการเกษตร

งบดําเนินงาน รวม 526,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงานก่อ
สร้าง  และเงินค่าตอบแทนอืน ๆ เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท.  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  กองส่งเสริมการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  ราย  คือ  นักวิชาการเกษตร  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิ  เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้องและจํา
เป็น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.  2559
โครงการฝึกอบรมและตรวจสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม
ฉบับที  2  หน้าที  8  ลําดับที  4
โครงการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  เพิม
เติมฉบับที  92  หน้าที  13
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โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.  2561-2564)  หน้าที  92  ลําดับที  6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   จัดตังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดู่ทุ่ง  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  กรรไกร  กาว นํายาลบคํา
ผิด  และวัสดุสํานักงานอืนๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของสํานัก
งาน

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร  เช่น พันธุ์ไม้  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์
ปีกและสัตว์นํา  นําเชือพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือพลาสติก  หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ  สปริงเกอร์  จอบ  จานพรวน  ฯลฯ  และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน  เช่น  เมาส์ แป้นพิมพ์  ซีดีรอม  เมนบอร์ด  เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล  เครืองกระจายสัญญาณ  โปรแกรม  สายแลน ฯลฯ  และอืน ๆ ที
เกียวข้อง

งบรายจ่ายอืน รวม 1,100,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,100,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่าย  ของสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าในเขต
ตําบลดู่ทุ่ง

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการธนาคารนําใต้ดิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม
ฉบับที  2  หน้าที  9  ลําดับที  9
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที  92  ลําดับที  9
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โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม
ฉบับที  2  หน้าที  8  ลําดับที  3
โครงการอนุรักษ์ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและ
จําเป็น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที 92ลําดับที  11

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,325,380 บาท
งบกลาง รวม 12,325,380 บาท
งบกลาง รวม 12,325,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 121,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง ในอัตราร้อยละห้า

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,068,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุเพือเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมี
อายุ  60 ปีบริบูรณ์ขึนไป  อัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันได  เพือ
จ่ายให้กับผู้สูงอายุในเขตตําบลดู่ทุ่ง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2552  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที  75   ลําดับที  1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,198,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพคนพิการ  เพือเป็นสวัสดิการให้แก่คนพิการ  ใน
อัตราคนละ  800  บาทต่อเดือน  ให้กับคนพิการในเขตตําบลดู่ทุ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที  2)  พ.ศ
.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที   75   ลําดับที  2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตพืนทีตําบลดู่ทุ่ง  ใน
อัตราคนละ  500  บาทต่อเดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2548  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  75  ลําดับที  3

สํารองจ่าย จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินในกรณีฉุกเฉิน  จําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าหรือไม่ได้ตังงบประมาณรายจ่ายหรือมีรายจ่ายทีนอกเหนือไปจาก
งบประมาณทีได้รับอนุมัติ  หรือทีมีสาธารณภัยเกิดขึนทังก่อน  ขณะและ
หลังเกิดเหตุ  หรือเพือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง ดารกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิน พ.ศ.2557
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500
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