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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งแก
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงแก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทุงแก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงแกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลทุงแก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,288,346.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 40,058,712.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,894,151.67 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 6,661.10 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 28,830,542.10 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 36,425.37 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 66,306.96 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 228,863.40 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 17,530.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,109,307.37 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,370,109.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 914,097.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 25,555,957.20 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 6,751,963.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,745,232.58 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,103,559.56 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,640,490.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,289,712.06 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 914,097.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,554,517.20 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงแก
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 36,425.37 60,500.00 47,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

66,306.96 24,000.00 46,200.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 228,863.40 180,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 17,530.00 500.00 10,500.00

หมวดรายได้จากทุน 2,000.00 500.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 351,125.73 265,500.00 304,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,109,307.37 16,324,500.00 14,895,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,109,307.37 16,324,500.00 14,895,300.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,370,109.00 14,410,000.00 16,800,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,370,109.00 14,410,000.00 16,800,000.00

รวม 28,830,542.10 31,000,000.00 32,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงแก
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,751,963.00 8,041,650.00 8,723,040.00

งบบุคลากร 9,745,232.58 11,042,880.00 11,973,420.00

งบดําเนินงาน 4,103,559.56 6,374,780.00 5,927,040.00

งบลงทุน 2,640,490.00 3,479,690.00 3,200,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,289,712.06 2,036,000.00 2,151,500.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 25,555,957.20 31,000,000.00 32,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งแก

อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลทุ่งแก
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,734,370

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,076,060

แผนงานสาธารณสุข 330,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,148,440

แผนงานเคหะและชุมชน 986,610

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 48,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 30,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,493,480

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,723,040

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทุงแก

อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,723,040 8,723,040
    งบกลาง 8,723,040 8,723,040

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,069,480 455,520 2,006,680 7,531,680
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,320 0 0 1,966,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,103,160 455,520 2,006,680 5,565,360

งบดําเนินงาน 1,758,900 0 392,800 2,151,700
    คาตอบแทน 315,900 0 142,800 458,700

    คาใช้สอย 898,000 0 140,000 1,038,000

    คาวัสดุ 230,000 0 90,000 320,000

    คาสาธารณูปโภค 315,000 0 20,000 335,000

งบลงทุน 8,490 0 0 8,490
    คาครุภัณฑ 8,490 0 0 8,490

งบเงินอุดหนุน 17,500 0 0 17,500
    เงินอุดหนุน 17,500 0 0 17,500

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000
    รายจายอื่น 25,000 0 0 25,000

รวม 6,879,370 455,520 2,399,480 9,734,370

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 390,000 390,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 140,000 140,000

    คาวัสดุ 130,000 130,000

รวม 390,000 390,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,076,720 0 2,076,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,076,720 0 2,076,720

งบดําเนินงาน 333,000 1,652,340 1,985,340
    คาตอบแทน 104,000 0 104,000

    คาใช้สอย 115,000 608,005 723,005

    คาวัสดุ 60,000 1,044,335 1,104,335

    คาสาธารณูปโภค 54,000 0 54,000

งบลงทุน 40,000 0 40,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 40,000 0 40,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,974,000 1,974,000
    เงินอุดหนุน 0 1,974,000 1,974,000

รวม 2,449,720 3,626,340 6,076,060

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 170,000 170,000
    คาใช้สอย 170,000 170,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวม 330,000 330,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 871,440 871,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 871,440 871,440

งบดําเนินงาน 277,000 277,000
    คาตอบแทน 140,000 140,000

    คาใช้สอย 92,000 92,000

    คาวัสดุ 45,000 45,000

รวม 1,148,440 1,148,440

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 835,000 835,000
    คาตอบแทน 80,000 80,000

    คาใช้สอย 520,000 520,000

    คาวัสดุ 235,000 235,000

งบลงทุน 151,610 151,610
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 151,610 151,610

รวม 986,610 986,610
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 48,000 48,000
    คาใช้สอย 48,000 48,000

รวม 48,000 48,000

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 20,000 30,000
    คาใช้สอย 10,000 20,000 30,000

รวม 10,000 20,000 30,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,493,580 0 1,493,580
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,493,580 0 1,493,580

งบลงทุน 0 2,999,900 2,999,900
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,999,900 2,999,900

รวม 1,493,580 2,999,900 4,493,480

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

    คาวัสดุ 20,000 20,000

รวม 40,000 40,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,734,370

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,076,060

แผนงานสาธารณสุข 330,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,148,440

แผนงานเคหะและชุมชน 986,610

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 48,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 30,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,493,480

แผนงานการเกษตร 40,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,723,040

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลทุงแก และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอเจริญศิลป

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งแก
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงแกปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงแกมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

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

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

(นายวิจารณ์  มุทาพร)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงแก

อนุมัติ

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

(นายประพันธ์  สวางศรี)

ตําแหนง นายอําเภอเจริญศิลป



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลทุงแก

อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 46,106.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 131,020.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 23,861.37 50,000.00 -30.00 % 35,000.00
     ภาษีป้าย 11,840.00 12,564.00 10,500.00 14.29 % 12,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 188,966.00 36,425.37 60,500.00 47,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,164.00 611.10 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 493.00 1,269.86 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 540.00 390.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 720.00 0.00 100.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 20.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 14,912.00 48,246.00 13,000.00 130.77 % 30,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

8,860.00 9,930.00 8,000.00 12.50 % 9,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 200.00 0.00 100.00 % 200.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20.00 540.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 700.00 4,400.00 0.00 100.00 % 3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,709.00 66,306.96 24,000.00 46,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 189,307.27 228,863.40 180,000.00 11.11 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 189,307.27 228,863.40 180,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 17,500.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,100.00 30.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,100.00 17,530.00 500.00 10,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 2,000.00 500.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 500.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 364,618.12 330,081.55 300,000.00 10.00 % 330,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,265,395.98 7,247,919.23 9,000,000.00 -11.11 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,904,616.31 1,907,245.78 1,824,500.00 4.14 % 1,900,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 30,487.60 26,379.46 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,549,256.72 3,970,630.40 4,500,000.00 -10.73 % 4,017,300.00
     คาภาคหลวงแร 34,925.14 24,748.50 30,000.00 -16.67 % 25,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 40,052.65 35,245.45 40,000.00 -12.50 % 35,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

600,017.00 566,037.00 600,000.00 -7.00 % 558,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 1,020.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,789,369.52 14,109,307.37 16,324,500.00 14,895,300.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 13,808,583.00 14,370,109.00 14,410,000.00 16.59 % 16,800,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,808,583.00 14,370,109.00 14,410,000.00 16,800,000.00
รวมทุกหมวด 31,005,034.79 28,830,542.10 31,000,000.00 32,000,000.00

วันที่พิมพ : 21/9/2564  11:03:58 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงแก

อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 47,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บภาษีได้ต่ํากวาปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 46,200 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัด
เก็บคาธรรมเนียมได้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บคาธรรมเนียมได้เพิ่มมากขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัด
เก็บคาธรรมเนียมได้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บคาธรรมเนียมได้เพิ่มมากขึ้น
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บคาธรรมเนียมได้เทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัด
เก็บคาปรับได้เพิ่มมากขึ้น

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 9,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บคาธรรมเนียมได้เพิ่มมากขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บคาใบอนุญาตได้เทากับปที่ผานมา 

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรง
รัดการจัดเก็บคาธรรมเนียมได้เพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มมากขึ้น
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,500 บาท
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัด
เก็บคาขายแบบแปลนได้เพิ่มมากขึ้น

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัด
เก็บรายได้เบ็ดเตล็ดได้เทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
ขายทอดตลาดทรัพยสินได้เพิ่มมากขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,895,300 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 330,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้น

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

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรลดลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,900,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเทากับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,017,300 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรลดลง
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คาภาคหลวงแร จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรลดลง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรลดลง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 558,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรลดลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,800,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,800,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสูงกวาปที่ผานมา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

95,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,928,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 96,040

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

304,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

75,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

95,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,928,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 96,040

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

304,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

75,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,281,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,409,280 1,368,480 663,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

6,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 808,080 534,240 166,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 48,000

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

260,500 120,000 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

คาเชาบ้าน 73,200 54,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,281,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

899,520 7,340,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

6,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 517,320 2,026,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

34,740 130,740

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

500,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

คาเชาบ้าน 187,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

75,000 50,000 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 250,000 10,000 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงาน
รัฐพิธีตางๆ

20,000

คาใช้จ้ายในการดําเนิน
การตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การตามโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์และปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

165,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 270,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงาน
รัฐพิธีตางๆ

20,000

คาใช้จ้ายในการดําเนิน
การตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การตามโครงการปรับ
ปรุงภูมิทัศน์และปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
การตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

90,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีรายได้

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

90,000 20,000 20,000 30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ทั่วไป/เลือกตั้งซอม

300,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

100,000 30,000 40,000 40,000

คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา

3,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะประจําปงบ
ประมาณ 2565

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
การตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

คาใช้จายในการดําเนิน
การตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

90,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีรายได้

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

160,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
ทั่วไป/เลือกตั้งซอม

300,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

210,000

คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา

3,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะประจําปงบ
ประมาณ 2565

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 20,000 10,000 450,000

คาใช้จายในการเข้ารวม
กิจกรรมวัน อปพร. และ
กิจกรรมอืน ๆ

10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการป้องกันหมอก
ควันเนื่องจากไฟป่า

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

50,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

50,000

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการครอบครัว
คุณธรรม  นําสังคมเข้ม
แข็ง

15,000

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 540,000

คาใช้จายในการเข้ารวม
กิจกรรมวัน อปพร. และ
กิจกรรมอืน ๆ

10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการป้องกันหมอก
ควันเนื่องจากไฟป่า

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

50,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

50,000

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการครอบครัว
คุณธรรม  นําสังคมเข้ม
แข็ง

15,000

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างภูมิคุ้มกันให้
เยาวชนเพื่อต้านภัยยา
เสพติด

15,000

โครงการสนับสนุนคาใชั
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

608,005

คาจ้างเหมาบริการตาม
โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ภายใน
ตําบลทุงแก

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการแพรระบาด
ของโรคไข้เลือกออก

100,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนับบ้า

40,000

คาใช้จายตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความร้
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
ผ้สูงอายุ/ผ้พิการ

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดทํา
โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างภูมิคุ้มกันให้
เยาวชนเพื่อต้านภัยยา
เสพติด

15,000

โครงการสนับสนุนคาใชั
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

608,005

คาจ้างเหมาบริการตาม
โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ภายใน
ตําบลทุงแก

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการแพรระบาด
ของโรคไข้เลือกออก

100,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนับบ้า

40,000

คาใช้จายตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความร้
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
ผ้สูงอายุ/ผ้พิการ

12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีภาย
ในตําบล

12,000

คาใช้จายตามโครงการ
พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้

12,000

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ

12,000

คาใช้จายตามโครงการ
ให้ความรู้การป้องกัน
การติดเชื้อ HIV และ
โรคเอดส์

12,000

คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมประเพณีเข้า
พรรษา

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดทําปุยหมัก
ชีวภาพ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 120,000 30,000 30,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาใช้จายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีภาย
ในตําบล

12,000

คาใช้จายตามโครงการ
พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้

12,000

คาใช้จายตามโครงการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ

12,000

คาใช้จายตามโครงการ
ให้ความรู้การป้องกัน
การติดเชื้อ HIV และ
โรคเอดส์

12,000

คาใช้จายในการแขงขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

10,000 10,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมประเพณีเข้า
พรรษา

10,000 10,000

คาใช้จายในการจัด
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

10,000 10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดทําปุยหมัก
ชีวภาพ

20,000 20,000

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 195,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 10,000 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 20,000 15,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,044,335

วัสดุกอสร้าง 100,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 120,000 24,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

95,000 20,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,990

โต๊ะทํางาน 5,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาปรับปรุงทรัพย์สิน 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุจราจร 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,044,335

วัสดุกอสร้าง 100,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 144,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 90,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

115,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,990

โต๊ะทํางาน 5,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาปรับปรุงทรัพย์สิน 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมอาคารและสิ่งกอ
สร้าง

151,610

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับ
ถนนลาดยาง) สายบ้าน
หนองจาน-บ้านทุงมน

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหวางตําบลบ้าน
วังอ้อยหนู-บ้านคําเม็ก

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างบ้านนายประสาน  
อุสาห์  บ้านโคกไชยวาน 
 หมูที่ 4

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างบ้านนายวิชัย  เชื้อ
คําจันทร์  บ้านโคกไชย
วาน  หมูที่ 9

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  11:06:40 หน้า : 17/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมอาคารและสิ่งกอ
สร้าง

151,610

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับ
ถนนลาดยาง) สายบ้าน
หนองจาน-บ้านทุงมน

444,000 444,000

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหวางตําบลบ้าน
วังอ้อยหนู-บ้านคําเม็ก

376,000 376,000

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างบ้านนายประสาน  
อุสาห์  บ้านโคกไชยวาน 
 หมูที่ 4

440,000 440,000

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างบ้านนายวิชัย  เชื้อ
คําจันทร์  บ้านโคกไชย
วาน  หมูที่ 9

305,000 305,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแสงถึง
ถนนสายสวาง - นาบัว 
บ้านหนองแสง  หมู 5

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทิศใต้  บ้านดอนสร้าง
ไพร  หมูที่ 1

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเพียร  บ้านโสก 
 หมูที่ 8

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายภูษิต  ภักตะ
ไชย  บ้านทุงแก  หมูที่ 
2

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสุนทร  เหาะ
เหิน  บ้านทุงแก  หมูที 
2
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแสงถึง
ถนนสายสวาง - นาบัว 
บ้านหนองแสง  หมู 5

420,000 420,000

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทิศใต้  บ้านดอนสร้าง
ไพร  หมูที่ 1

107,900 107,900

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเพียร  บ้านโสก 
 หมูที่ 8

375,000 375,000

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายภูษิต  ภักตะ
ไชย  บ้านทุงแก  หมูที่ 
2

106,000 106,000

คากอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสุนทร  เหาะ
เหิน  บ้านทุงแก  หมูที 
2

77,000 77,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างบล็อกคัลเวิร์
สห้วยบักด้วง  บ้านดอน
สร้างไพร  หมูที่ 1

คากอสร้างวางทอระ
บายนําสายบ้านนาย
สมบัติ  ทองสุข  บ้านทุง
แก  หมูที่ 2

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

17,500

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนใน
เขตองค์การบริหารสวน
ตําบลทุงแก

1,974,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน 
ประจําป พ.ศ. 2565

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างบล็อกคัลเวิร์
สห้วยบักด้วง  บ้านดอน
สร้างไพร  หมูที่ 1

275,000 275,000

คากอสร้างวางทอระ
บายนําสายบ้านนาย
สมบัติ  ทองสุข  บ้านทุง
แก  หมูที่ 2

74,000 74,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

17,500

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนใน
เขตองค์การบริหารสวน
ตําบลทุงแก

1,974,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน 
ประจําป พ.ศ. 2565

160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา  วิจัย  
ประเมิลผล  หรือพัฒนา
ระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

25,000

รวม 8,723,040 9,734,370 390,000 6,076,060 330,000 1,148,440 986,610 48,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา  วิจัย  
ประเมิลผล  หรือพัฒนา
ระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

25,000

รวม 30,000 4,493,480 40,000 32,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 91,536 83,697 91,320 4.03 % 95,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,852 3,680 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,132,200 4,460,000 5,373,600 10.32 % 5,928,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,692,000 1,780,000 2,107,200 -0.34 % 2,100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 116,000 94,500 120,000 0 % 120,000

เงินสํารองจาย 1,932 99,086 603,630 -84.09 % 96,040

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 304,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

75,000 75,000 75,000 0 % 75,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลทุงแก

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

150,000 156,000 331,800 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,262,520 6,751,963 8,707,550 8,723,040
รวมงบกลาง 6,262,520 6,751,963 8,707,550 8,723,040
รวมงบกลาง 6,262,520 6,751,963 8,707,550 8,723,040

รวมแผนงานงบกลาง 6,262,520 6,751,963 8,707,550 8,723,040
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,416,240 1,368,000 1,368,000 -6.32 % 1,281,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,100,960 2,052,720 2,052,720 1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,768,680 1,985,300 2,393,020 -3.76 % 2,303,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 17,750 13,900 -85.61 % 2,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 381,600 388,080 505,040 0.98 % 510,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 36,000 0 % 36,000

เงินอื่น ๆ 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,426,280 2,667,130 3,199,960 3,103,160
รวมงบบุคลากร 4,527,240 4,719,850 5,252,680 5,069,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 150,000 20.33 % 180,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาเชาบ้าน 55,200 56,400 57,000 -11.58 % 50,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,600 25,450 45,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 77,800 81,850 252,000 315,900
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 242,411 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 138,157 250,000 -20 % 200,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 46,500 25,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 18,300 16,200 25,000 -40 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานให้แกคณะผู้
บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิก
สภา อบต.ทุงแก

0 226,882 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับกฎหมายใกล้ตัวให้แกประชาชน

19,956 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับกฏหมายใกล้ตัวให้กับประชาชน

0 15,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ 1,400 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จู้ายในการดําเนินการตามโครงการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
ชุมชนปลอดขยะ  

0 0 25,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
ชุมชนปลอดขยะ  ประจําปงบประมาณ 
2562

27,180 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
ทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 4,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ

0 0 1,000 1,900 % 20,000

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตาง ๆ

0 5,160 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ

0 0 10,000 800 % 90,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 55,426 58,626 50,000 20 % 60,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซอม 14,920 0 0 100 % 300,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 60,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา

3,000 2,500 3,000 0 % 3,000

โครงการชุมชนปลอดขยะประจําปงบ
ประมาณ 2565

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 52,765 15,723.16 76,000 -34.21 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 435,358 524,748.16 479,000 898,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31,890 10,070 45,000 33.33 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,756 3,506 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 71,764.6 55,800 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,500 13,280 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 31,200 0 20,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 4,950 4,260 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 161,060.6 86,916 225,000 230,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 93,694.03 97,724.47 120,000 0 % 120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,081.9 66,401.51 80,000 0 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,961.41 3,472.15 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 686 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 92,744 93,594.65 95,000 0 % 95,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 250,481.34 261,878.78 315,000 315,000
รวมงบดําเนินงาน 924,699.94 955,392.94 1,271,000 1,758,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 100 % 2,990

ชั้นวางเอกสาร 16 ชอง 0 0 3,200 -100 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 5,500 0 % 5,500

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  11:05 หน้า : 7/41



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

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 695,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์  Multifunctino เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 18,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 695,000 29,000 52,700 8,490
รวมงบลงทุน 695,000 29,000 52,700 8,490

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 17,500 0 % 17,500

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาสวาง
แดนดิน

531,274.27 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสวาง
แดนดิน

0 419,852.06 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 531,274.27 419,852.06 17,500 17,500
รวมงบเงินอุดหนุน 531,274.27 419,852.06 17,500 17,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา  วิจัย  ประเมิลผล  หรือ
พัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

0 0 25,000 0 % 25,000

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย  ประเมินผล 
 หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

25,000 25,000 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 25,000 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,703,214.21 6,149,095 6,618,880 6,879,370
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 455,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 455,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 455,520

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 455,520
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,182,120 1,362,500 1,544,160 6.89 % 1,650,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 17,750 15,900 -74.84 % 4,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 169,200 175,800 290,880 2.48 % 298,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,393,320 1,598,050 1,904,940 2,006,680
รวมงบบุคลากร 1,393,320 1,598,050 1,904,940 2,006,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

77,500 97,400 100,000 -20 % 80,000

คาเชาบ้าน 37,200 20,400 22,800 0 % 22,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 31,800 28,500 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 146,500 146,300 142,800 142,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,100 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 71,860 90,000 -44.44 % 50,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 24,700 70,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้

10,240 9,050 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 23,350 38,228 40,000 -25 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,000 1,800 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 82,690 145,638 230,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,718 21,412.2 64,000 -6.25 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,290 15,109 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 56,008 36,521.2 94,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 2,413 7,457 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,413 7,457 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 287,611 335,916.2 486,800 392,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ชอง 2,800 0 0 0 % 0

ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ชอง 5,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500 5,500 5,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 10,000 -100 % 0

จอคอมพิวเตอร์ 0 0 3,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,800 31,800 19,200 0
รวมงบลงทุน 34,800 31,800 19,200 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,715,731 1,965,766.2 2,410,940 2,399,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,418,945.21 8,114,861.2 9,029,820 9,734,370

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

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

109,200 47,700 166,000 -27.71 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 109,200 47,700 166,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเข้ารวมกิจกรรมวัน อปพร. 
และกิจกรรมอืน ๆ

0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแนว
กั้นไฟป่า

20,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน
หมอกควันเนื่องจากไฟป่า

0 16,400 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน
หมอกควันเนื่องจากไฟป่า

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

0 0 100,000 -50 % 50,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
ทบทวน อปพร.

0 140,860 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
และป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า

0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน อปพร.

136,692 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 156,692 157,260 130,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุอื่น 30,000 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 30,000 0 30,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 295,892 204,960 326,000 390,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยยนต์ 0 0 9,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง 0 0 10,000 -100 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิง(แบบด้ามปน) 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 44,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 44,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 295,892 204,960 370,000 390,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 295,892 204,960 370,000 390,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 859,380 907,860 1,151,400 18.85 % 1,368,480

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

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 101,500 -17.24 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 499,200 510,360 524,740 1.81 % 534,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,487,080 1,550,220 1,867,640 2,076,720
รวมงบบุคลากร 1,487,080 1,550,220 1,867,640 2,076,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 45,000 48,000 51,000 5.88 % 54,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 45,000 48,000 81,000 104,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,800 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 66,700 -85.01 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 40,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําโครงการครอบครัว
คุณธรรม  นําสังคมเข้มแข็ง

13,990 14,910 15,000 0 % 15,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการเด็กไทยใส
ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ

15,000 14,920 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการจัดทําโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝกอบรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเพื่อตอต้าน
ยาเสพติด

15,540 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝกอบรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเพื่อต้านภัย
ยาเสพติด

0 0 0 100 % 15,000

คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้ให้แกเด็กและเยาวชน

0 0 15,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 4,440 0 25,000 -20 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 4,540 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 56,770 34,370 181,700 115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,825 9,400 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,300 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,050 17,313 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 29,875 26,713 55,300 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 18,391.66 11,867.38 24,000 0 % 24,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,692 7,137 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,171.9 16,478 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 30,255.56 35,482.38 54,000 54,000
รวมงบดําเนินงาน 161,900.56 144,565.38 372,000 333,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้เบาะนวมมีพนักพิง 0 0 2,400 -100 % 0

ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ชอง 0 0 4,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 5,500 -100 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 4,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เลนส์สําหรับใสกล้อง แคนนอน 600 D 14,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

8,600 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สี แบบ 
Network

10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,100 0 18,900 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงทรัพย์สิน 0 34,400 40,000 0 % 40,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 34,400 40,000 40,000
รวมงบลงทุน 33,100 34,400 58,900 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,682,080.56 1,729,185.38 2,298,540 2,449,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

717,230 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชัจายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 533,380 607,060 0.16 % 608,005

รวมค่าใช้สอย 717,230 533,380 607,060 608,005
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,044,335

คาอาหารเสริม (นม) 926,799.16 886,070.74 1,042,420 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 926,799.16 886,070.74 1,042,420 1,044,335
รวมงบดําเนินงาน 1,644,029.16 1,419,450.74 1,649,480 1,652,340

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,847,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบลทุงแก

0 1,709,860 1,876,000 5.22 % 1,974,000

รวมเงินอุดหนุน 1,847,000 1,709,860 1,876,000 1,974,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,847,000 1,709,860 1,876,000 1,974,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,491,029.16 3,129,310.74 3,525,480 3,626,340
รวมแผนงานการศึกษา 5,173,109.72 4,858,496.12 5,824,020 6,076,060
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตามโครงการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ภายในตําบลทุงแก

0 2,334 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตามโครงการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภาย
ในตําบลทุงแก

0 0 9,000 233.33 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

24,247 25,200 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําปุย
หมักชีวภาพ

0 15,350 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
หลีกเลีู่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์และ
ป้องกันการแพรระบาดของโรคไข้เลือกออก

0 0 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์และ
ป้องกันการแพรระบาดของโรคไข้เลือดออก

89,241.9 86,203.5 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนับบ้า

0 0 40,000 0 % 40,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการหลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ

17,640 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม
ป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน

19,200 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 150,328.9 129,087.5 169,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 150,328.9 129,087.5 169,000 170,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน 
ประจําป พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 160,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

160,000 160,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุดหนุนเอกชน 0 0 160,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 160,000 160,000 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 310,328.9 289,087.5 329,000 330,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 310,328.9 289,087.5 329,000 330,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 320,640 491,712.58 618,960 7.12 % 663,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 148,080 153,960 161,400 3.12 % 166,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,340 5,460 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 522,060 693,132.58 822,360 871,440
รวมงบบุคลากร 522,060 693,132.58 822,360 871,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 140,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 0 10,000 0 % 10,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 3,900 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  
คนพิการ

0 10,000 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ

0 0 10,000 20 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 704 3,808 10,000 100 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 704 17,708 40,000 92,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,790 400 20,000 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,870 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 18,660 400 30,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 19,364 18,108 90,000 277,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 2,990 2,990 -100 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 5,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มเอกสาร แบบ 15 ชั้น 0 0 6,900 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 ชั้น 20 ชอง 0 0 4,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 4,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 12,690 36,390 0
รวมงบลงทุน 0 12,690 36,390 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 541,424 723,930.58 948,750 1,148,440
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 541,424 723,930.58 948,750 1,148,440

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 438,580 587,760 666,120 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 24,500 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 479,880 490,200 398,040 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 69,420 64,020 57,600 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,012,380 1,183,980 1,163,760 0
รวมงบบุคลากร 1,012,380 1,183,980 1,163,760 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 27,000 48,000 48,000 25 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,300 8,800 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 39,300 56,800 68,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 90,900 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป 0 78,000 100,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 5,000 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,034 2,640 40,000 -25 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 548,630 398,440 450,000 0 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 647,564 484,080 640,000 520,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 18,520 9,960 20,000 -25 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 62,940 67,945 70,000 0 % 70,000

วัสดุกอสร้าง 61,938 168,128.8 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 800 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 42,000 38,920 24,100 -58.51 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,620 17,360 20,000 50 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 197,818 302,313.8 246,600 235,000
รวมงบดําเนินงาน 884,682 843,193.8 954,600 835,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 6,000 0 0 % 0

ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ชอง 5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องหลอคอนกรีต 0 7,000 0 0 % 0

เทปวัดระยะทาง 0 1,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

21,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkijet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 6,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,800 14,600 6,300 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมอาคารและสิ่ง
กอสร้าง

11,700 29,000 100,300 51.16 % 151,610

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,700 29,000 100,300 151,610
รวมงบลงทุน 42,500 43,600 106,600 151,610

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,939,562 2,070,773.8 2,224,960 986,610
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,939,562 2,070,773.8 2,224,960 986,610

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

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาใช้จายตามโครงการฝกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ

19,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการชวยเหลือประชาชน
ของ อบต. ทุงแก

30,700 5,565 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการฝกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ

0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ภายในตําบล

10,000 10,000 10,000 20 % 12,000

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ

10,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพ
ให้กับผู้พิการ  ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

0 10,000 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้

0 0 10,000 20 % 12,000

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ

0 0 10,000 20 % 12,000
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คาใช้จายตามโครงการสนับสนุนสร้างความ
เข้มแข็งในกลุมผู้ป่วยเอดส์และติดเชื้อ HIV 0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายตามโครงการให้ความรู้การป้องกัน
การติดเชื้อ HIV และโรคเอดส์

0 0 0 100 % 12,000

คาใช้จายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์

3,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ยากไร้/ผู้ด้อย
โอกาส

0 10,000 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ยากไร้/ผู้ด้อย
โอกาส

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 72,700 35,565 90,000 48,000
รวมงบดําเนินงาน 72,700 35,565 90,000 48,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 72,700 35,565 90,000 48,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 72,700 35,565 90,000 48,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการแขงขันกีฬาทุงแกเกมส์ 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 10,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 50,000 10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้า
พรรษา

0 0 10,000 0 % 10,000
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 20,000 20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 70,000 30,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 899,520

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 517,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 34,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,493,580
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,493,580

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,493,580
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาตอเติมศาลาประชาคม  บ้านดอนสร้าง
ไพร  หมูที่ 1

0 279,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับ
ถนนลาดยาง)  สายบ้านหนองจาน – บ้าน
ทุงมน  บ้านหนองจาน  หมูที่ 6

0 0 373,000 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับ
ถนนลาดยาง) สายบ้านหนองจาน - 
บ้านทุงมน บ้านหนองจาน หมูที่ 6

0 371,000 0 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับ
ถนนลาดยาง) สายบ้านหนองจาน-บ้านทุง
มน

0 0 0 100 % 444,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหวางตําบล  บ้านวังอ้อยหนู – บ้านคํา
เม็ก  บ้านวังอ้อยหนู หมูที่ 10

0 0 373,000 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหวางตําบลบ้านวังอ้อยหนู-บ้านคําเม็ก

0 0 0 100 % 376,000
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศ
ใต้หมูบ้านบ้านดอนสร้างไพร หมูที่ 1 0 0 411,000 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางทอระบายน้ําสายหน้าบ้านนางนารี  
บ้านหนองแสง  หมูที่ 5

450,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางบ้าน  บ้านโคกไชยวาน  หมูที่ 9

364,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
บ้านนางเฉวียน  (ข้างวัดนิโครธ)
บ้านโสก  หมูที่ 8

0 87,000 0 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
บ้านนายประสาน  อุสาห์  บ้านโคกไชยวาน 
 หมูที่ 4

0 0 0 100 % 440,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
บ้านนายวิชัย  เชื้อคําจันทร์  บ้านโคกไชย
วาน  หมูที่ 9

0 0 0 100 % 305,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บ้านนายครองรักษ์  บุตรจันทร์
บ้านโสก  หมูที่ 8

158,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บ้านนายเสาร์  บ้านโสก  หมูที่ 8

167,000 0 0 0 % 0
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้าน
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง-ถนน 
2280 (ชวงหน้าบ้านนายบุญชู  สีบุญมา)

0 0 374,000 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้าน
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงถึง
ถนนสายสวาง - นาบัว บ้านหนองแสง  หมู 
5

0 0 0 100 % 420,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศ
ใต้  บ้านดอนสร้างไพร  หมูที่ 1

0 0 0 100 % 107,900

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นางสายทอง  ถึงบ้านนางสุรัศนีย์
บ้านหนองแสง  หมูที่ 5

0 213,000 0 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายเพียร  บ้านโสก  หมูที่ 8

0 0 0 100 % 375,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายภูษิต  ภักตะไชย  บ้านทุงแก  หมูที่ 2

0 0 0 100 % 106,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายสุนทร  เหาะเหิน  บ้านทุูงแก  หมูที 2

0 0 0 100 % 77,000

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
พอเสาร์  สีลารวมบ้านโคกไชยวาน หมูที่ 4 0 0 248,000 -100 % 0
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
บ้านนางแดง   บ้านโสก หมูที่ 8 0 0 374,000 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
บ้านนางเลิศ  สีหาราช
(ตอจากถนน คสล. เดิม) บ้านโสก  หมูที่ 8

38,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
บ้านนายกองมี  บ้านโสก หมูที่ 8

0 398,000 0 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
บ้านนายเกง  คําจอน  บ้านโคกไชยวาน
น้อย หมูที่ 9

0 0 270,000 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
บ้านนายถนัด  ค้ําจุล  บ้านโคกไชยวาน
น้อย หมูที่ 9

0 0 274,000 -100 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
บ้านนายนคร  ไชยพงษ์บ้านโคกไชยวาน  
หมูที่ 4

0 0 126,000 -100 % 0
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
บ้านนายสกล ถึงบ้านผู้ชวยบุญชู บ้านหนอง
แสง หมูที่ 5

0 256,000 0 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
บ้านนายสุบิน (ตอจากถนน คสล. เดิม) 
บ้านทุงแก  หมูที่ 2

63,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
บ้านพอแดง  อํานาจ  ถึงหน้าบ้าน
นายอุเทน  มณีชม  บ้านโคกไชยวานใหญ  
หมูที่ 4

0 460,000 0 0 % 0

คากอสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บล็อก คัลเวิทส์) สายนานายสมบัติ  
บ้านทุงแก  หมูที่ 2

274,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างบล็อกคัลเวิร์สห้วยบักด้วง  บ้าน
ดอนสร้างไพร  หมูที่ 1

0 0 0 100 % 275,000

คากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมูที่ 1

105,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างวางทอระบายนําูสายบ้านนาย
สมบัติ  ทองสุข  บ้านทุููงแก  หมูที่ 2

0 0 0 100 % 74,000

คากอสร้างวางทอระบายน้ําสายหน้าบ้าน
นายอํามาตย์  บ้านทุงแก  หมูที่ 2 0 0 45,600 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2564  11:05 หน้า : 39/41



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

คาขุดลอกห้วยลําควาย  บ้านทุงแก  หมูที่ 2 0 0 293,300 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน 
บ้านดอนสร้างไพร หมูที่ 1

0 0 204,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  พร้อมวางทอระบายน้ําสายหน้าบ้าน
นางประมวล  จิณณวาโส  บ้านทุููงแก  หมูที่ 
2

0 85,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางทอระบายน้ําสายหน้าบ้าน
นายประนม  วิเศษดั้น  บ้านทุงแก  หมูที่ 2

0 180,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อม
ระหวางหมูบ้าน  สายบ้านหนองจาน - บ้าน
ทุงมน  หมูที่ 6

380,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างซอมแซมปรับปรุงเสริมผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชํารุด บ้านทุงแก 
หมูที่ 2 ตําบลทุงแก  อําเภอเจริญศิลป   
จังหวัดสกลนคร

0 160,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,999,000 2,489,000 3,365,900 2,999,900
รวมงบลงทุน 1,999,000 2,489,000 3,365,900 2,999,900

รวมงานก่อสร้าง 1,999,000 2,489,000 3,365,900 2,999,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,999,000 2,489,000 3,365,900 4,493,480
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดศัตรู
พืช

0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําปุย
หมักชีวภาพ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 19,940 17,320 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 19,940 17,320 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 19,940 17,320 40,000 40,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 19,940 17,320 40,000 40,000
รวมแผนงานการเกษตร 19,940 17,320 40,000 40,000

รวมทุกแผนงาน 25,033,421.83 25,555,957.2 31,000,000 32,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงแก

อําเภอเจริญศิลป   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,723,040 บาท
งบกลาง รวม 8,723,040 บาท

งบกลาง รวม 8,723,040 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละ 5เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ในอัตราร้อยละ 0.2
ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24
  ธันวาคม  2561
เรื่อง  การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,928,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทุงแก  จํานวน  770  คน แยกเป็น
1. ชวงอายุ 60-69 ป  จํานวน  520 คน ๆ ละ 600
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  3,744,000  บาท
2. ชวงอายุ 70-79 ป  จํานวน  196 คน ๆ ละ 700
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  1,646,400  บาท
3. ชวงอายุ 80-89 ป  จํานวน  46 คน ๆ ละ 800
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน    เป็นเงิน     441,600  บาท
4. ชวงอายุ 90 ปขึ้นไป จํานวน  8 คน ๆ ละ 1,000
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เป็นเงิน     96,000  บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลทุงแก  จํานวน  215  คน แยกเป็น
1. ชวงอายุ 0-18 ป  จํานวน  15 คน ๆ ละ 1,000
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน     เป็นเงิน  180,000 บาท
2. ชวงอายุ 18 ปขึ้นไป  จํานวน  200 คน ๆ ละ 800
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  1,920,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครอง
    สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส  ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลทุงแก  จํานวน  20  คน ๆ  ละ 500
 บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 96,040 บาท

ประมาณการไว้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณ
ภัยตาง ๆ  ที่ไมอาจคาดการณไว้ลวงหน้าเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้แกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงแก
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ. 2563
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2563
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0819.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2563
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 304,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น(กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับประจําป ไม
รวมเงินอุดหนุนเงินกู้  พันธบัตรและเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป  สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.5/ว
 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
5. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ที่  มท 0808.5/ว31 ลง
วันที่  21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 75,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางสมทบไมน้อย
กวาร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,879,370 บาท

งบบุคลากร รวม 5,069,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 20,400
 บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  244,800  บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 11,220
 บาท จํานวน  12  เดือน  (จํานวน  2  คน) เป็นเงิน  269,280
  บาท   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แก
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750
 บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 880
 บาท จํานวน  12  เดือน  (จํานวน  2  คน) เป็นเงิน  21,120
  บาท
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แก
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 1,750
 บาท จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 880
 บาท จํานวน  12  เดือน  (จํานวน  2  คน) เป็นเงิน  21,120
  บาท
                               

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายก อบต.  อัตราเดือน
ละ  7,200 บาท จํานวน  12 เดือน

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,281,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเงินคาตอบแทน  ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนประธานสภา  อัตราเดือนละ  11,220
 บาท จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  134,640 บาท 
2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต. ทุงแก อัตราเดือน
ละ  9,180 บาท จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท   
3. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ทุงแก  จํานวน  11
  คน  อัตราเดือนละ  7,200 บาท จํานวน  12 เดือน  เป็น
เงิน  950,400  บาท   
4. เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. ทุงแก อัตราเดือน
ละ  7,200 บาท จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน  86,400  บาท   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,103,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,303,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิการศึกษา  ให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  7
  อัตรา  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                       จํานวน  1
  อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล             จํานวน  1
  อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด                จํานวน  1  อัตรา
(4) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน              จํานวน  1  อัตรา
(5) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
  อัตรา
(6) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ปฏิบัติการ (ตําแหนง
วาง)  จํานวน  1  อัตรา
(7) นักวิชาการตรวจสอบภายใน/ปฏิบัติการ (ตําแหนง
วาง)     จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ให้แก  พนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหน้าสํานักปลัด  
จํานวน 3 ตําแหนง  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 510,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ  ตําแหนง  นักการ
ตําแหนง พนักงานขับรถยนตและตําแหนง  พนักงานขับรถบรรทุก
น้ํา จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ให้แกพนักงานจ้าง
ตําแหนง  นักการ  
ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  และตําแหนง  พนักงานขับรถ
บรรทุกน้ํา  จํานวน 3  อัตรา 

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบที่กําหนด 
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งบดําเนินงาน รวม 1,758,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 315,900 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะ  
  เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น   
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เชน  
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ประธานกรรมการและกรรมการ
  ประจําหนวยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตงตั้ง
ให้ชวยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่
  ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑที่กําหนด  
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 5013  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2563
     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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คาเชาบ้าน จํานวน 50,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 898,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชน  คาจ้างเหมาแรง
งาน คาแปลเอกสาร 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร  คาเย็บปกหนังสือ คาล้างฟิลมอัดขยาย
ภาพ  คาทําความสะอาด  
อาคารสํานักงาน  คาดูแลบํารุงรักษาต้นไม้  คาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 
คาบริการฉีดน้ํายาเคมีป้องกันไข้เลือดออก  และคาจ้าง
เหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ดังนี้
1. คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นเงิน 5,000
 บาท
    เพื่อจายเป็นคาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ
เอกสาร
    คาใช้จายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงต้อนรับ  รวมทั้งคาบริการและ
    คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน
    ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
2. คารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  เป็นเงิน 10,000 บาท
     เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น  เชน  คาอาหาร  คาเครื่องดื่มตาง ๆ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ  เชน  วันปิยม
หาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

คาใช้จ้ายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 195
 ลําดับที่ 11

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 184
 ลําดับที่ 1
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คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 181
 ลําดับที่ 3

คาใช้จายในการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ 
เชน  เทศกาลปใหม  เทศกาลสงกรานต  เป็นต้น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 186
 ลําดับที่ 4  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
3. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 186
 ลําดับที่ 4

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน/
พนักงานจ้างและคณะผู้บริหาร เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  
คาเชาที่พักภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

คาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซอม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563  และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  194  ลําดับที่  8
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของ
พนักงาน/พนักงานจ้างและคณะผู้บริหาร    

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา  
สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและ
สําคัญ

โครงการชุมชนปลอดขยะประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการชุมชนปลอด
ขยะ  ประจําปงบประมาณ  2565
เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 –
 2565) หน้า 5 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ประเภท  วัสดุ  ครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบล 
เชน เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  รถจักรยานยนต  รถ
ยนต  โต๊ะ  เก้าอี้  และทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  เครื่องเขียน    แบบพิมพ  เครื่องคํานวณ
เลข  
นาฬิกา  กระดานไวทบอรด  ผ้ามาน  มูลี่  มานปรับแสง ธง  น้ํา
ดื่ม  ธงตราสัญลักษณ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ฟิวส  สวิตซเปิด – ปิด 
แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟนและวัสดุอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถยนต
สวนกลาง  รถจักรยานยนต  
รถบรรทุกน้ําขององคการบริหารสวนตําบลและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
เบนซิน  ดีเซล  น้ํามันเครื่อง  เป็นต้น 
สําหรับรถยนตสวนกลาง  รถจักรยานยนต  รถบรรทุกน้ํา ของ
องคการบริหารสวนตําบลและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึกข้อมูล แผน
จัดเก็บข้อมูล  หมึกสําหรับเครื่องพิมพ  
และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 315,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. ทุงแก  อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้างอื่นที่อยูในการควบคุมขององคการบริหารสวนตําบล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการ อบต. ทุง
แก  อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยูในการควบคุมขององคการ
บริหารสวนตําบล

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทประจําที่ทําการ อบต. ทุงแก 
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  ดวงตรา
ไปรษณียากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  สําหรับอินเตอร
เน็ตความเร็วสูง
คาจัดทําเว็บไซด  คาโดเมนเนม  คาเชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ต
คาบริการปรับปรุงและสํารองข้อมูล  รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง

งบลงทุน รวม 8,490 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,490 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,990 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานให้แกพนักงาน แบบขาเหล็กสี
ดํา  พนักพิงสูง  
มีล้อหมุน  ขนาด 65x58x91-99 เซนติเมตร  จํานวน  1
  ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)

วันที่พิมพ : 21/9/2564  11:06:08 หน้า : 16/58



โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานให้แกพนักงาน  แบบไม้  ขา
เหล็ก  พร้อมกระจก  
ขนาดกว้าง 80x1.50x75 เซนติเมตร  จํานวน  1  ตัว (ตามราคา
ท้องถิ่น)

งบเงินอุดหนุน รวม 17,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 17,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 หน้า 9 ลําดับที่ 5

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษา  วิจัย  ประเมิลผล  หรือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา  เพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ 
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง  
ในการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการขององคการบริหาร
สวนตําบล 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 455,520 บาท
งบบุคลากร รวม 455,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 455,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 455,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิการศึกษา  ให้แกพนักงานสวนตําบล  
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  จํานวน  1
  อัตรา  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ท.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558

งานบริหารงานคลัง รวม 2,399,480 บาท
งบบุคลากร รวม 2,006,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,006,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,650,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิการศึกษา ให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  5
  อัตรา  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง              จํานวน  1  อัตรา
(2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน จํานวน  1  อัตรา
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา 
(5) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1
  ตําแหนง  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น  
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 298,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง  ผู้
ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน  1  อัตรา
และคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง  คนงาน จํานวน  1
  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ให้แกพนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนง  คนงาน  จํานวน  1  อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 392,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  เชน  บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนิน
การจ้าง
ที่ปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสร้าง  คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  เป็น
ต้น  ตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และตาม
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงแก  เรื่อง  กําหนดหลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  ลง
วันที่  31  ตุลาคม 2560

คาเชาบ้าน จํานวน 22,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา  ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงาน  คาแปลเอกสาร คาเย็บปก
หนังสือ  
คาล้างฟิลมอัดขยายภาพ  คาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน  และคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
รายได้

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีรายได้
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 199
 ลําดับที่ 2

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน/พนักงานจ้าง  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง   
คาพาหนะ  คาเชาที่พักภายในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานและ
พนักงานจ้าง       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ประเภท  วัสดุ  ครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบล 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต  รถ
ยนต  โต๊ะ  เก้าอี้  และทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  เครื่องคํานวณ
เลข  นาฬิกา  
กระดานไวทบอรด  ผ้ามาน  มูลี่  มานปรับแสง  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึกข้อมูล แผน
จัดเก็บข้อมูล  หมึกสําหรับเครื่องพิมพ  
และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  ดวงตรา
ไปรษณียากรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 390,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อ
สนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายวาด้วยกรป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  โดยใช้อัตราคาตอบแทน
ตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคา
ใช้จายของ
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 187 ลําดับที่ 5

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเข้ารวมกิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรรมอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเข้ารวมกิจกรรมวัน อปพร. และ
กิจกรรมอื่น  ๆ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 147
 ลําดับที่ 2
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันหมอกควันเนื่องจากไฟป่า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันหมอกควัน
เนื่องจากไฟป่า 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 190
 ลําดับที่ 4

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 10 ลําดับที่ 1 

คาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 9 ลําดับที่ 1 

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายให้แกพนักงาน อบต.และลูกจ้าง
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเชน  ชุด อปพร. เสื้อ
กางเกง  ผ้า  หมวก  รองเท้า ถุงเท้า  ถุงมือ  หน้ากาก 
แวนตา  ชุดฝกซ้อม  รองเท้าดับเพลิง  หมวกดับเพลิง  ถุงมือดับ
เพลิง  และเครื่องแตงกายอื่น ๆ 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง  น้ํายา
เคมีดับเพลิง  
ลูกบอลดับเพลิงและเครื่องมือดับเพลิง  เป็นต้น

วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรม 
อปพร. เชน  กรวย  แผงกั้นจราจร  กระบอง  
เสื้อสะท้อนแสง  ไฟฉาย รองเท้าดับเพลิง ป้ายเตือน 
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,449,720 บาท

งบบุคลากร รวม 2,076,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,076,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,368,480 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกผู้อํานวยการกองการศึกษาและนัก
วิชาการศึกษาชํานาญการ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป  จํานวน  2  อัตรา จํานวน  701,640 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2. เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  2
  อัตรา  จํานวน  666,840  บาท เป็นไปตาม
    2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    2.2 พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนพนักงานครู
          และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล  พ
.ศ. 2562

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา  จํานวน  1  ตําแหนง  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก ครู  อันดับ คศ.2 จํานวน  2
  ตําแหนง  ตามระเบียบที่กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 534,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวย
ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2  อัตรา/  
และคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง  ผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  2  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน  1  อัตรา/พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง  ผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  2  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 333,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบที่กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา/ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา 
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  เชน คาจ้างเหมาแรงงาน
คาแปลเอกสาร  คาเย็บปกหนังสือ  คาล้างฟิลมอัดขยายภาพ
คาจ้างทําสปอตวิทยุ  และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดทําโครงการครอบครัวคุณธรรม  นําสังคมเข้มแข็ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการครอบครัว
คุณธรรม  นําสังคมเข้มแข็ง  
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวิทยากร  คาอาหาร  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใช้จายอื่น ๆ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 182
  ลําดับที่ 8 

คาใช้จายในการจัดทําโครงการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวิทยากร  คาอาหาร  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใช้จายอื่น ๆ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 171
  ลําดับที่  20  
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คาใช้จายในการจัดทําโครงการฝกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้
เยาวชนเพื่อต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝกอบรมเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเพื่อต้านภัยยาเสพติด โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  
คาวิทยากร  คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่น ๆ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 182
  ลําดับที่  7  

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน/พนักงานจ้าง  
เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักภายในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานและ
พนักงานจ้าง       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ประเภท  วัสดุ  ครุภัณฑ 
เชน คอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร  โต๊ะ  เก้าอี้และทรัพยสิน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง              

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  เครื่องคํานวณเลข  นาฬิกา  
กระดานไวทบอรด  ผ้ามาน  มูลี่  มานปรับแสง  โต๊ะตาง ๆ เก้าอี้
ตาง ๆ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  สายอากาศ  เสา
อากาศ  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึกข้อมูล
แผนจัดเก็บข้อมูล  หมึกสําหรับเครื่องพิมพ  และคาจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 54,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  สําหรับอินเตอร
เน็ตความเร็วสูง
คาจัดทําเว็บไซด  คาโดเมนเนม  คาเชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ต
คาบริการปรับปรุงและสํารองข้อมูล  รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 40,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงทรัพยสิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 173
  ลําดับที่ 30  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,626,340 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,652,340 บาท

ค่าใช้สอย รวม 608,005 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชัจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 608,005 บาท

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา  แยกเป็น
1. คาจัดการเรียนการสอน  จํานวน  127,500  บาท
    เพื่อจายเป็นคาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา
    และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
    บ้านโคกไชยวานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
    สําหรับเด็ก 75 คน ๆ ละ 1,700 บาท  
    เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
    2564  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
    องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
2. คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกไชยวาน จํานวน  262,395  บาท 
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน  สําหรับเด็ก 
     51 คน ๆ ละ 21 บาท  จํานวน  245  วัน
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
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สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
     2564  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
     องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ
. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
3. คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแสง  จํานวน 123,480  บาท  
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง  
     สําหรับเด็ก 24 คน ๆ ละ 21 บาท  จํานวน  245  วัน 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
     2564  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
     องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ
. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
4. คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน  20,000
 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
    โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาชุดของขวัญ  ของ
รางวัล  อุปกรณการเลนเกมส
    อุปกรณตกแตงสถานที่  และคาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 170
  ลําดับที่ 14           
5. คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  จํานวน  7,000  บาท
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
     เนื่องในโอกาสวันพอแหงชาติและวันแมแหงชาติ
     โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาวัสดุอุปกรณ  คาจัดทําใบ
ประกาศ
     คาตกแตงสถานที่และคาใช้จายอื่น ๆ เป็นต้น
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 170  ลําดับที่ 15                       
6. คาใช้จายในการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนา
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เด็กเล็ก  จํานวน 10,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาสี
    ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแสง
    โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาเงินรางวัล  อุปกรณที่ใช้ใน
การแขงขันและคาใช้จายอื่น ๆ เป็นต้น
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 170
  ลําดับที่ 16                  
7. คาหนังสือเรียน  จํานวน 10,200 บาท
    - เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
      ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จํานวน  38 คน ๆ
 ละ 200 บาท  เป็นเงิน  7,600  บาท 
    - เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองแสง 
      จํานวน  13 คน ๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน  2,600  บาท    
      เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
      2564  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
      องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ
. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)     
8. คาอุปกรณการเรียนการสอน  จํานวน 10,200  บาท
    - เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนการสอนให้กับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
      ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จํานวน  38 คน ๆ
 ละ 200 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท 
    - เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนการสอนให้กับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) 
      ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองแสง จํานวน  13 คน ๆ
 ละ 200 บาท เป็นเงิน  2,600  บาท   
       เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
       2564  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
       องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ
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. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
10. คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 15,300 บาท
      - เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
        ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จํานวน  38 คน ๆ
 ละ 300 บาท เป็นเงิน  11,400  บาท 
      - เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
        ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองแสง จํานวน  13
 คน ๆ ละ 300 บาท  เป็นเงิน 3,900  บาท  
       เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
       2564  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
       องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ
. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)           
11. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน 21,930 บาท
      - เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
        ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จํานวน  38 คน ๆ
 ละ 430 บาท เป็นเงิน  16,340  บาท 
      - เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
        ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองแสง จํานวน  13
 คน ๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน  5,590  บาท        
        เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
        2564  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
        องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ
. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
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ค่าวัสดุ รวม 1,044,335 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,044,335 บาท
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1. คาอาหารเสริม (นม)
    1.1  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก
           โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน  (สพฐ.)
           จํานวน  470 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน  260
  วัน  ดังนี้
           1. โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา จํานวน 218 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  417,732 บาท
           2. โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู จํานวน 119 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  228,028 บาท
           3 . โรงเรียนบ้านหนองแสง จํานวน 69  คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  132,218 บาท
           4. โรงเรียนบ้านหนองจาน จํานวน 46 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  88,145 บาท
           5. โรงเรียนบ้านทุงแก จํานวน 18 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  34,492 บาท
                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  900,615  บาท
    1.2  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน  
           สําหรับเด็ก 51 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน  260
  วัน  เป็นเงิน  97,730  บาท 
    1.3  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม  (นม) ให้แกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง  
           สําหรับเด็ก 24 คน ๆ ละ  7.37 บาท จํานวน  260
  วัน  เป็นเงิน  45,990  บาท                         
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม  2564  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,974,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,974,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงแก จํานวน 1,974,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต. ทุงแก จํานวน  5
  โรงเรียน  
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก – ประถม
ศึกษาปที่ 6 จํานวน  470 คน
 ในอัตราคนละ 21 บาท  จํานวน  200  วัน 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2564  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวภายในตําบลทุงแก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามโครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวภายในตําบลทุงแก  ทั้งที่มีเจ้า
ของและ
ไมมีเจ้าของ ตัวละ 3 บาทตอป  ภายใต้โครงการสัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัคร
ราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ
. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
    และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 180 ลําดับที่ 12
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกันการแพรระบาด
ของโรคไข้เลือกออก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
การแพรระบาดของโรคไข้เลือดออก
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 180
 ลําดับที่ 10

คาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนับบ้า

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  โดย
การดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด  
เพื่อป้องกันและควบคุมโรงพิษสุนัขบ้า  ตัวละ 30 บาท จัดสรร
ตามจํานวนประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของ
และไมมีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ตําบลทุงแก
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ
. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
    และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า  180  ลําดับที่ 13 
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้กับคณะ
กรรมการหมูบ้าน ประจําป พ.ศ. 2565

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ให้กับ
คณะกรรมการหมูบ้าน ประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 8 หมูบ้าน ๆ
  ละ 20,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคการปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 25425
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 
    เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
    เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 08110.5/ว 109 ลงวันที่  15 มกราคม 2560  
    เรื่องแนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
เพิ่มเติม
7. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หน้า 177  ลําดับที่ 1 – 8
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,148,440 บาท

งบบุคลากร รวม 871,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 871,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 663,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมและ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  2  อัตรา  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน  1  ตําแหนง  เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 277,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน  
  แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น (คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น)
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 ๐๘๐๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่  ๑๘  ตุลาคม  
  ๒๕๖๒  และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๒๓๑๘  
  ลงวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๔  เรื่อง  แนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
  พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อเป็นคาใช้จายให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา  
ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 92,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ  เชน คาจ้างเหมาแรงงาน
คาแปลเอกสาร  คาเย็บปกหนังสือ  คาล้างฟิลมอัดขยายภาพ
คาจ้างทําสปอตวิทยุ  และคาจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการประชาสัมพันธให้ความร้เกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนผ้สูงอายุ/ผ้พิการ

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประชาสัมพันธให้ความรู้เกี่ยว
กับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 202
 ลําดับที่ 5 

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และพนักงานจ้าง  เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
ภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานและ
พนักงานจ้าง       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ประเภท  วัสดุ  ครุภัณฑ 
เชน คอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร  โต๊ะ  เก้าอี้  และทรัพยสิน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง              

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  
เครื่องคํานวณเลข  นาฬิกา  กระดานไวทบอรด  ผ้า
มาน  มูลี่  มานปรับแสง  โต๊ะตาง ๆ เก้าอี้ตาง ๆ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึกข้อมูลแผน
จัดเก็บข้อมูล  
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ  และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 986,610 บาท

งบดําเนินงาน รวม 835,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้างประจํา  ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และพนักงานจ้าง  เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
ภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานและ
พนักงานจ้าง       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม  ดังนี้
1. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินประเภท  วัสดุ ครุภัณฑ
ขององคการบริหารสวนตําบล 
   เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต  โต๊ะ  เก้าอี้  และ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   จํานวน  50,000  บาท
2. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมถนนภายใน
ตําบล  จํานวน  400,000  บาท   
    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหรือซอมแซมถนนภายในตําบล
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 161
 ลําดับที่ 10

ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เชน  กระดาษ  เครื่องเขียน    แบบพิมพ  เครื่องคํานวณเลข  
นาฬิกา  กระดานไวทบอรด  ผ้ามาน  มูลี่  มานปรับแสง ธง
ธงตราสัญลักษณ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊ก
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ฟิวส  
สวิตซเปิด – ปิด แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร  ไมโครโฟนและวัสดุอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน  ทราย  ปูน  ตะปู  และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกอสร้าง  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับ
รถยนตสวนกลาง  รถจักรยานยนต  รถบรรทุกน้ํา
ขององคการบริหารสวนตําบลและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
เบนซิน  ดีเซล  น้ํามันเครื่อง  เป็นต้น 
สําหรับรถยนตสวนกลาง  รถจักรยานยนต  รถบรรทุกน้ํา ของ
องคการบริหารสวนตําบลและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษบันทึกข้อมูล
แผนจัดเก็บข้อมูล  หมึกสําหรับเครื่องพิมพ  และคาจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

งบลงทุน รวม 151,610 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 151,610 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมอาคารและสิ่งกอสร้าง จํานวน 151,610 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง  ดังนี้
1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมอาคารและสิ่งกอ
สร้าง  จํานวน  100,000 บาท    
    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมอาคารและสิ่งกอ
สร้าง ของ อบต. ทุงแก
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 161
 ลําดับที่ 9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 48,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 48,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตําบล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ  สร้างความ
เข้มแข็งของบทบาทสตรี 
และการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 182 ลําดับที่ 5 

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพให้กับผู้
พิการ  ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 182 ลําดับที่ 4
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คาใช้จายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565) หน้า 182 ลําดับที่ 6

คาใช้จายตามโครงการให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อ HIV และโรค
เอดส

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความรู้การป้องกันการติด
เชื้อ HIV และโรคเอดส
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  183
  ลําดับที่ 9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ  
เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต
อําเภอเจริญศิลป
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน
    การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 ก.ย. 2561
    และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 175 ลําดับที่ 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน
    การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 ก.ย. 2561
    และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 176 ลําดับที่ 10

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เชน  การ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม  ฟังเทศน  เป็นต้น
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน
    การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 ก.ย. 2561
    และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 176 ลําดับที่ 9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,493,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,493,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,493,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 899,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิการศึกษาให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  3
  อัตรา  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการชาง                 จํานวน  1  อัตรา
(2) นายชางโยธาอาวุโส               จํานวน  1  อัตรา
(3) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ตําแหนงวาง)    จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ท.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน  1
  ตําแหนง  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น  
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 517,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  ตําแหนง  คนงานและตําแหนงคน
สวน (ตําแหนงวาง)  จํานวน  4  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 34,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ให้แกพนักงานจ้าง
ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
ตําแหนง  คนงานและตําแหนง  คนสวน (ตําแหนงวาง) จํานวน  4
  อัตรา

งานก่อสร้าง รวม 2,999,900 บาท
งบลงทุน รวม 2,999,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,999,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับถนนลาดยาง) สายบ้าน
หนองจาน-บ้านทุงมน

จํานวน 444,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับถนนลาด
ยาง) สายบ้านหนองจาน-บ้านทุงมน   
โดยการกอสร้างถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร ยาว  135.50 เมตร  
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.25
 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  813 ตร.ม. ตามแบบมาตร
ฐาน ท1-01
ที่ อบต.ทุงแกกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  146
  ลําดับที่ 135
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลบ้านวังอ้อย
หนู-บ้านคําเม็ก

จํานวน 376,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเชื่อมระหวางตําบลบ้าน
วังอ้อยหนู - บ้านคําเม็ก
โดยการกอสร้างถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว  128.00 เมตร  
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางปรับตามสภาพพื้นที่  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  640.00 ตร.ม. ตามแบบมาตร
ฐาน ท1-01
ที่ อบต.ทุงแกกําหนด  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 211
 ลําดับที่ 4

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายประสาน  อุสาห 
 บ้านโคกไชยวาน  หมูที่ 4

จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนาย
ประสาน  อุสาห  บ้านโคกไชยวาน  หมู 4
โดยการกอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว  135
  เมตร  ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  810 ตร.ม. และวางทอระบายน้ํา  คสล. 
จํานวน 1 จุด ๆ ละ 7 ทอน พร้อมเทลีนยาแนว  ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.ทุงแกกําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 136  ลําดับที่ 108

วันที่พิมพ : 21/9/2564  11:06:09 หน้า : 53/58



คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายวิชัย  เชื้อคํา
จันทร  บ้านโคกไชยวาน  หมูที่ 9

จํานวน 305,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้าน นาย
วิชัย  เชื้อคําจันทร  บ้านโคกไชยวาน  หมูที่ 9
โดยการกอสร้างถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร ยาว  93.00 เมตร  ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
ไหลทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  558.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท1-01
ที่ อบต.ทุงแกกําหนด  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1  ป้าย เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 153 ลําดับ
ที่ 155

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแสงถึงถนนสายสวาง - นาบัว บ้านหนองแสง  หมู 5

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหน้าศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงถึงถนนสายสวาง - นาบัว  
บ้านหนองแสง  หมูที่ 5  โดยการกอสร้างถนน  คสล. ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว  153.00 เมตร  
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50
 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา  765 ตร.ม. และวางทอระบายน้ํา  คสล. จํานวน  1
 จุด ๆ ละ 7 ทอน 
พร้อมเทลีนยาแนว  ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ทุงแก
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 139
  ลําดับที่ 117
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้  บ้านดอนสร้างไพร  
หมูที่ 1

จํานวน 107,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้ บ้าน
ดอนสร้างไพร หมูที่ 1 
โดยการกอสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  40.00
  เมตร  ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
ไหลทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 200 ตร.ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ทุงแกกําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า  129
  ลําดับที่ 85

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพียร  บ้านโสก  หมู
ที่ 8

จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
เพียร  บ้านโสก  หมูที่ 8
โดยการกอสร้างถนน  คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว  136.00 เมตร  
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.25
 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา  680 ตร.ม. ตามแบบมาตร
ฐาน ท1-01
ที่ อบต.ทุงแกกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 149
 ลําดับที่ 145
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คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภูษิต  ภักตะไชย  
บ้านทุงแก  หมูที่ 2

จํานวน 106,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
ภูษิต  ภัคตะไชย
โดยการกอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว  59
  เมตร  
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.15
 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา  206.50 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ทุงแก
กําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 134  ลําดับที่ 101   

คากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร  เหาะเหิน  
บ้านทุงแก  หมูที 2

จํานวน 77,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
สุนทร  เหาะเหิน  บ้านทุงแก  หมูที่ 2  
โดยการกอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  50.00
 เมตร  
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา  150 ตร.ม. 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ทุงแกกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 133
  ลําดับที่ 98
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คากอสร้างบล็อกคัลเวิรสห้วยบักด้วง  บ้านดอนสร้างไพร  หมูที่ 1 จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างบล็อกคัลเวิรสห้วยบักด้วง  จํานวน  2 ชอง
ระบายน้ํา  
ความกว้างชองละ  2.40 เมตร  ความสูงชองละ 1.60
 เมตร  ผิวกว้าง  5.00 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.ทุงแกกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 130
  ลําดับที่ 88

คากอสร้างวางทอระบายนําสายบ้านนายสมบัติ  ทองสุข  บ้านทุงแก  
หมูที่ 2

จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําสายบ้านสมบัติ  ทอง
สุข บ้านทุงแก  หมูที่ 2 
โดยการวางทอระบายน้ํา  คสล. ขนาด ศก. 0.30x1.00
  เมตร  ระยะทางยาว  108.00  เมตร  
พร้อมเทลีน  ยาแนวและวางบอพัก  จํานวน  1  บอ  ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต. ทุงแก กําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 133 ลําดับที่ 99

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําปุยหมักชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําปุยหมักชีวภาพ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 185
 ลําดับที่ 4 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช พันธุ
สัตว  ดิน  ปุย มีด  จอบ  เสียม  และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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