




องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา
เขต/อําเภอ หนองกี่    จังหวัดบุรีรัมย
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-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ทุงกระตาดพัฒนา
  เขต/อําเภอ หนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย  31210

พื้นที่ 43.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,769 คน
ชาย 1,402 คน

หญิง 1,367 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา จะไดเสนอรางขอ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุก
ทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 15,078,048.21 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 23,544,797.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,633,798.57 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 14,339.84 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 22,600,589.18 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 125,203.84 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 183,633.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 60,072.28 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 159,595.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 13.72 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,083,487.36 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 7,988,583.78 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 65,952.00 บาท



2.3 รายจายจริง จํานวน 19,767,795.11 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 4,517,646.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,732,037.09 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,960,620.75 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,036,550.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 520,941.27 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 65,952.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,746,835.71 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา
อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 125,203.84 500,500.00 500,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

183,633.20 168,500.00 168,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 60,072.28 150,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

159,595.00 160,000.00 160,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13.72 8,000.00 8,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 3,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 528,518.04 990,000.00 990,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,083,487.36 16,830,000.00 17,010,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,083,487.36 16,830,000.00 17,010,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 7,988,583.78 11,000,000.00 11,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

7,988,583.78 11,000,000.00 11,000,000.00

รวม 22,600,589.18 28,820,000.00 29,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา
อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 4,517,646.00 5,206,860.00 6,250,040.00

งบบุคลากร 8,732,037.09 11,588,880.00 11,215,500.00

งบดําเนินงาน 3,960,620.75 7,244,860.00 7,453,360.00

งบลงทุน 2,036,550.00 4,594,400.00 3,486,100.00

งบเงินอุดหนุน 520,941.27 185,000.00 595,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 19,767,795.11 28,820,000.00 29,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา

อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,125,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,612,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,963,980

แผนงานสาธารณสุข 195,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,277,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,019,920

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 940,700

แผนงานการเกษตร 105,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,250,040

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา

อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,250,040 6,250,040
    งบกลาง 6,250,040 6,250,040

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,362,560 1,806,060 355,320 7,523,940
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,447,920 0 0 1,447,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,914,640 1,806,060 355,320 6,076,020

งบดําเนินงาน 2,468,500 921,000 20,000 3,409,500
    คาตอบแทน 448,000 197,000 20,000 665,000

    คาใช้สอย 910,500 614,000 0 1,524,500

    คาวัสดุ 550,000 110,000 0 660,000

    คาสาธารณูปโภค 560,000 0 0 560,000

งบลงทุน 80,600 56,800 0 137,400
    คาครุภัณฑ 80,600 56,800 0 137,400

งบเงินอุดหนุน 55,000 0 0 55,000
    เงินอุดหนุน 55,000 0 0 55,000

รวม 7,966,660 2,783,860 375,320 11,125,840

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 492,000 492,000
    คาใช้สอย 492,000 492,000

งบลงทุน 1,120,000 1,120,000
    คาครุภัณฑ 1,120,000 1,120,000

รวม 1,612,000 1,612,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,041,120 683,400 1,724,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,041,120 683,400 1,724,520

งบดําเนินงาน 768,000 451,860 1,219,860
    คาตอบแทน 96,000 0 96,000

    คาใช้สอย 552,000 311,860 863,860

    คาวัสดุ 120,000 140,000 260,000

งบลงทุน 19,600 0 19,600
    คาครุภัณฑ 19,600 0 19,600

รวม 1,828,720 1,135,260 2,963,980
แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 195,000 195,000
    คาใช้สอย 185,000 185,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000

รวม 195,000 195,000

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
    คาใช้สอย 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

รวม 120,000 120,000

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,284,120 0 0 1,284,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,284,120 0 0 1,284,120

งบดําเนินงาน 1,018,000 0 374,000 1,392,000
    คาตอบแทน 148,000 0 0 148,000

    คาใช้สอย 610,000 0 354,000 964,000

    คาวัสดุ 260,000 0 20,000 280,000

งบลงทุน 1,251,400 0 0 1,251,400
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 1,251,400 0 0 1,251,400

งบเงินอุดหนุน 0 350,000 0 350,000
    เงินอุดหนุน 0 350,000 0 350,000

รวม 3,553,520 350,000 374,000 4,277,520

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 682,920 0 682,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 682,920 0 682,920

งบดําเนินงาน 180,000 110,000 290,000
    คาตอบแทน 60,000 0 60,000

    คาใช้สอย 90,000 110,000 200,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 17,000 0 17,000
    คาครุภัณฑ 17,000 0 17,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวม 879,920 140,000 1,019,920

หน้า : 7/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 15,000 150,000 95,000 260,000
    คาใช้สอย 15,000 150,000 95,000 260,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 50,000 60,000 130,000
    เงินอุดหนุน 20,000 50,000 60,000 130,000

รวม 35,000 200,000 155,000 390,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 940,700 940,700
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 940,700 940,700

รวม 940,700 940,700

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 75,000 30,000 105,000
    คาใช้สอย 75,000 30,000 105,000

รวม 75,000 30,000 105,000

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา
อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4.98 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6,108.65 11,322.84 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ภาษีป้าย 80,728.00 113,881.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 86,841.63 125,203.84 500,500.00 500,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,705.40 3,453.20 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 92,640.00 98,540.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,856.00 2,087.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 960.00 1,020.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,640.00 3,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 70.00 240.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 8,876.00 72,483.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

16,600.00 2,700.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 50.00 50.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 126,397.40 183,633.20 168,500.00 168,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 126,386.65 60,072.28 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 126,386.65 60,072.28 150,000.00 150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 131,140.00 159,595.00 160,000.00 0.00 % 160,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 131,140.00 159,595.00 160,000.00 160,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 7,460.00 13.72 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,460.00 13.72 8,000.00 8,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 217,003.98 229,615.94 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,679,370.84 10,066,776.57 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,044,108.19 1,110,445.07 1,400,000.00 12.86 % 1,580,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 18,746.59 23,184.73 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,112,459.49 2,133,403.96 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 22,949.20 23,452.88 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 18,768.46 11,818.21 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

479,543.00 483,790.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,592,949.75 14,083,487.36 16,830,000.00 17,010,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 7,423,585.00 7,988,583.78 11,000,000.00 0.00 % 11,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 7,423,585.00 7,988,583.78 11,000,000.00 11,000,000.00
รวมทุกหมวด 21,494,760.43 22,600,589.18 28,820,000.00 29,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา

อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 500,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

อากรการฆาสัตว จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 168,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 160,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 8,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,010,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,580,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 11,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,000,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บคา
ธรรมเนียมได้เทาเดิม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 47,821 31,478 45,000 0 % 45,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,598 2,100 2,500 0 % 2,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,758,700 2,873,700 3,163,200 41.5 % 4,476,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 885,600 905,600 967,200 1.24 % 979,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจาย 81,370 305,768 605,560 -48.75 % 310,340

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการสบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

50,000 0 0 0 % 0

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น

0 55,000 55,000 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา
อําเภอหนองกี่    จังหวัดบุรีรัมย์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 55,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 356,400 1.01 % 360,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

165,000 344,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 3,990,089 4,517,646 5,206,860 6,250,040
รวมงบกลาง 3,990,089 4,517,646 5,206,860 6,250,040
รวมงบกลาง 3,990,089 4,517,646 5,206,860 6,250,040

รวมแผนงานงบกลาง 3,990,089 4,517,646 5,206,860 6,250,040
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 434,080 18.43 % 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 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,281,600 1,281,600 795,600 -4.07 % 763,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,966,320 1,966,320 1,400,320 1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,500,837.54 2,467,814.04 3,105,960 1.72 % 3,159,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 129,966.67 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 396,000 406,200 437,880 3.97 % 455,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 34,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,172,837.54 3,121,980.71 3,843,840 3,914,640
รวมงบบุคลากร 5,139,157.54 5,088,300.71 5,244,160 5,362,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,400 0 425,000 -76.47 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 84,000 96,000 240,000 20 % 288,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 31,400 33,150 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 46,000 -13.04 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 123,800 129,150 731,000 448,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 223,340 218,332 280,500 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 310,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 310,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 170,254 153,806 140,000 -28.57 % 100,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการปกป้องสถาบัน 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนา 0 0 250,000 0 % 250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 79,420 68,650 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 473,014 440,788 1,230,500 910,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 17,345 38,735 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 43,520 11,150 90,000 0 % 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 101,500 102,500 200,000 0 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,500 92,916 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 176,865 245,301 560,000 550,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 321,155.5 351,866.73 350,000 0 % 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 25,615.4 19,529.6 40,000 0 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,893.35 5,992 32,000 -6.25 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 467 13,720 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 89,695.09 109,841.36 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 443,826.34 500,949.69 562,000 560,000
รวมงบดําเนินงาน 1,217,505.34 1,316,188.69 3,083,500 2,468,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้โครงเหล็กบุฟองน้ํา 0 0 26,400 -100 % 0

เก้าอี้ประชุมสีดํา 0 0 18,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู

0 0 0 100 % 16,800

เครื่องอานบัตรประชาชน 700 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  40 ชอง 0 0 11,000 -100 % 0

ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก 0 0 4,800 -100 % 0

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 10,000 -100 % 0

โต๊ะขาวพับขาได้ 0 0 22,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง 13,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องติดตามรถยนต์ (GPS Tracker) 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา 15,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 34,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
ชนิดNetwork แบบที่1

0 0 0 100 % 17,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 99,200 80,600
รวมงบลงทุน 30,000 0 99,200 80,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

30,000 40,000 45,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 100 % 45,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

0 10,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 50,000 55,000 55,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 50,000 55,000 55,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,416,662.88 6,454,489.4 8,481,860 7,966,660
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 471,540 787,128.05 1,411,480 9.2 % 1,541,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

23,820 9,980 5,655 276.66 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 0 0 37,005 13.5 % 42,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  11:28 หน้า : 8/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 170,040 177,630 193,320 4.22 % 201,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 665,400 974,738.05 1,647,460 1,806,060
รวมงบบุคลากร 665,400 974,738.05 1,647,460 1,806,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 60 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400 0 17,500 -42.86 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 20,000 100,000 -4 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,500 10,800 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 11,500 -4.35 % 11,000

รวมค่าตอบแทน 15,900 30,800 179,000 197,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 474,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 207,208 264,550 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 366,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 112,326 35,132 70,000 0 % 70,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 60,000 -16.67 % 50,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 390,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,800 5,270 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 711,334 304,952 521,000 614,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,472 31,059.8 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 39,577 25,000 60 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,500 55,728 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 19,972 126,364.8 95,000 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 31,016 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,016 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 778,222 462,116.8 795,000 921,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 8,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา
ชนิดNetwork แบบที่1

0 0 0 100 % 17,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,600 0 56,800
รวมงบลงทุน 0 8,600 0 56,800

รวมงานบริหารงานคลัง 1,443,622 1,445,454.85 2,442,460 2,783,860
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 308,320 15.24 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 308,320 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 308,320 355,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 308,320 375,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,860,284.88 7,899,944.25 11,232,640 11,125,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 74,400 179,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 74,400 179,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 432,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

17,132 44,632 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 286,000 -100 % 0

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย
ให้กับประชาชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย
ให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบล

4,109.45 0 0 0 % 0

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย
ให้กับเยาวชนในพื้นที่ตําบล

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 21,241.45 44,632 346,000 492,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 45,000 0
รวมงบดําเนินงาน 21,241.45 119,032 570,000 492,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 0 0 0 100 % 1,120,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 1,120,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,120,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 21,241.45 119,032 570,000 1,612,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 21,241.45 119,032 570,000 1,612,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 470,047.18 503,430 884,440 12.97 % 999,120

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 470,047.18 503,430 926,440 1,041,120
รวมงบบุคลากร 470,047.18 503,430 926,440 1,041,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,400 8,400 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 8,400 8,400 96,000 96,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 452,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 328,190 392,250 452,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,980 41,220 60,000 -16.67 % 50,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 850 7,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 335,020 440,970 562,000 552,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 32,654 45,000 0 % 45,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,530 19,950 35,000 0 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 22,910 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 26,530 75,514 120,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 369,950 524,884 778,000 768,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้ขนาด 20 ชอง 0 0 0 100 % 7,100

ตู้ขนาด 30 ชอง 0 0 0 100 % 7,500

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 8,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 25,600 0 19,600
รวมงบลงทุน 0 25,600 0 19,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 839,997.18 1,053,914 1,704,440 1,828,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 282,840 301,250 336,120 5.61 % 354,960

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 202,080 253,320 266,160 2.21 % 272,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,340 26,100 19,380 -25.7 % 14,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 554,260 622,670 663,660 683,400
รวมงบบุคลากร 554,260 622,670 663,660 683,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12,040 5,590 13,760 6.25 % 14,620

คาเครื่องแบบนักเรียน 8,400 3,900 9,600 6.25 % 10,200

คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)

0 54,400 54,400 6.25 % 57,800

คาใช้จายในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้
แกเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารสวนตําบล

153,040 149,740 181,400 2.34 % 185,640

คาหนังสือเรียน 5,600 2,600 6,400 6.25 % 6,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาอุปกรณ์การเรียน 5,600 2,600 6,400 6.25 % 6,800

โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้
แกเด็กปฐมวัย

0 0 0 100 % 25,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 184,680 218,830 276,960 311,860
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 62,400 44.23 % 90,000

คาอาหารเสริม (นม) 66,161.58 59,221.26 0 0 % 0

วัสดุการศึกษา 10,535 45,715 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 76,696.58 104,936.26 112,400 140,000
รวมงบดําเนินงาน 261,376.58 323,766.26 389,360 451,860

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 57,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 57,000 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุง
กระตาดพัฒนา 

0 0 350,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 350,000 0
รวมงบลงทุน 0 57,000 350,000 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 815,636.58 1,003,436.26 1,403,020 1,135,260
รวมแผนงานการศึกษา 1,655,633.76 2,057,350.26 3,107,460 2,963,980

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,772 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

62,100 59,650 80,000 0 % 80,000

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา-2019(COVID-19)

0 59,679 100,000 -50 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

32,344 31,916 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 97,216 151,245 235,000 185,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 97,216 151,245 365,000 195,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด  ชนิดพก
พา

0 2,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตระบบ
อัตโนมัติ

0 2,950 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,850 0 0
รวมงบลงทุน 0 5,850 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 97,216 157,095 365,000 195,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 97,216 157,095 365,000 195,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 0 0 0 100 % 90,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยผู้ด้อย
โอกาสผู้ยากจนหรือผู้ยากไร้

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของกิ่งกาชาดอําเภอ
หนองกี่

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 20,000 120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 20,000 120,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 427,560 911,488.33 1,189,440 4.43 % 1,242,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

330 3,260 3,780 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 36,750 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 427,890 951,498.33 1,235,220 1,284,120
รวมงบบุคลากร 427,890 951,498.33 1,235,220 1,284,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,500 0 15,000 -33.33 % 10,000

คาเชาบ้าน 43,000 48,000 63,000 23.81 % 78,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 5,900 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 51,300 53,900 138,000 148,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 55,000 99,055 160,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 39,740 9,888 30,360 -1.19 % 30,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 29,640 1.21 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 167,979 200,930 429,500 16.41 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 262,719 309,873 649,500 610,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 17,905 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,055 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 10,325 39,125 130,000 -23.08 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 800 1,200 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 45,750 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 14,180 103,980 290,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 328,199 467,753 1,077,500 1,018,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก แบบ 2 บาน 0 15,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 5,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําบาดาล 0 0 90,000 -100 % 0
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ปมน้ําบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 32,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0 21,000 0 0 % 0

ชุดทดสอบคอนกรีต slump test 0 6,800 0 0 % 0

แบบหลอคอนกรีต แบบเหล็กทรงสี่เหลี่ยม 
ขนาด 15x15x15 ซม.

0 8,500 0 0 % 0

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว 6,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 5,500 0 0 0 % 0

เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 
มิลลิเมตร

15,000 0 0 0 % 0

ตู้เชื่อม อินเวอร์เตอร์ ขนาด ขนาดลวดเชื่อม 
2.6-4.0 มิลลิเมตร

6,000 0 0 0 % 0

สวานไฟฟ้า ขนาด 10 มิลลิเมตร 1,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน

0 0 34,200 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 

0 6,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,400 63,500 124,200 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารบริเวณด้านหลังที่
ทําการองค์การบริหารสวนตําบลทุงกระตาด
พัฒนา

0 0 200,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ปรับปรุงสํานักงาน อบต.ทุงกระตาดพัฒนา 0 41,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบายน้ํา คอนกรีต พร้อม
บอพัก สายปากทางเข้าบ้านเสือชะเง้อเชื่อม
บ้านสุขสําราญ

0 0 0 100 % 736,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คอนกรีต พร้อม
บอพัก หมูที่ 12 บ้านทุงรวงทอง (สายชาย
ทุงตอจากเดิมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุงรวงทอง)

0 0 0 100 % 315,400

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต  พร้อม
บอพักและเทคอนกรีตทับหลังทอ (สายหน้า
บ้านตาหราย)  ม.10 บ้านโนนสีทอง ต.ทุง
กระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  

0 0 269,000 -100 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต  พร้อม
บอพักและเทคอนกรีตทับหลังทอ (สายหน้า
บ้านนางอั้ว)  ม.10 บ้านโนนสีทอง ต.ทุง
กระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  

0 0 230,300 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต พร้อม
บอพัก (สายนานาชาติ)  ม.12 บ้านทุงรวง
ทอง ต.ทุงกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ
.บุรีรัมย์  

0 0 496,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต พร้อม
บอพักและเทคอนกรีตทับหลังทอ (สายบ้าน
นางสาวนภาพร-ไปถนนสายหนองกี่ลํา
ปลายมาศ)  ม.7 บ้านสุขสําราญ ต.ทุงกระ
ตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์   

0 0 125,900 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการตอเติมอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 41,000 1,321,200 1,251,400
รวมงบลงทุน 66,400 104,500 1,445,400 1,251,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 822,489 1,523,751.33 3,758,120 3,553,520
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,000 257,730 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,000 257,730 0 0
รวมงบดําเนินงาน 17,000 257,730 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
สาขาหนองกี่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง
ทางสาธารณะ  หมูที่ 10 บ้านโนนสีทอง 
ซอยตรงข้ามบ้านนายใจเมือง ระบายศรี 

0 77,617.7 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
สาขาหนองกี่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง
ทางสาธารณะ หมูที่ 12 ทุงรวงทอง จํานวน 
3 ครัวเรือน (สายซอยนายวันดี )

0 59,883.73 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
สาขาหนองกี่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง
ทางสาธารณะ หมูที่ 12 บ้านทุงรวงทอง 
(สายบ้านนายเทียม ทีรัมย์ ไปแยกต้น
สนวน)

0 146,566.39 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
สาขาหนองกี่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง
ทางสาธารณะ หมูที่ 3 บ้านโนนทอง (สาย
ซอยลานมันเอื้อมพร)

0 86,873.45 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
สาขาหนองกี่เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสองสวาง
ทางสาธารณะ หมูที่ 4 บ้านศรีสงา (หน้า
บ้านนายตู)

186,572.28 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขา
นางรอง เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการขยาด
เขตประปาบ้านโนนทอง หมูที่ 10

0 0 73,000 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขา
นางรอง เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการขยาย
เขตประปาบ้านทุงรวงทอง หมูที่ 12

0 0 368,400 -100 % 0

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขา
นางรอง เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการขยาย
เขตประปาบ้านเสือชะเง้อ หมูที่ 5 ตําบลทุง
กระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่

0 0 0 100 % 350,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
กี่ เพื่อจายคาขยายเขตระบบจําหนายแรง
ต่ําและไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสีทอง จุดที่ 
1

0 0 34,255 -100 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
กี่ เพื่อจายคาขยายเขตระบบจําหนายแรง
ต่ําและไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสีทอง จุดที่ 
2

0 0 27,838 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
กี่ เพื่อจายคาขยายเขตระบบจําหนายแรง
ต่ําและไฟฟ้าสาธารณะบ้านสุขสําราญ จุดที่ 
3

0 0 38,078 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
กี่ เพื่อจายคาขยายเขตระบบจําหนายแรง
ต่ําและไฟสาธารณะ ในพื้นที่ หมูที่ 12 บ้าน
ทุงรวงทอง

0 0 115,407 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 186,572.28 370,941.27 656,978 350,000
รวมงบเงินอุดหนุน 186,572.28 370,941.27 656,978 350,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 203,572.28 628,671.27 656,978 350,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 296,100 288,000 324,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 324,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 3,800 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 299,900 288,000 354,000 354,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 35,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 35,000 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 299,900 323,000 374,000 374,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 299,900 323,000 374,000 374,000
งานบําบัดน้ําเสีย

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค
สาขานางรอง เพื่อขยายเขตประปา หมูที่ 4 
บ้านศรีสงา

295,295 0 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค
สาขานางรอง เพื่อขยายเขตประปา หมูที่ 7 
บ้านสุขสําราญ

148,148 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 443,443 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 443,443 0 0 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 443,443 0 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,769,404.28 2,475,422.6 4,789,098 4,277,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 333,060 355,440 396,000 5.09 % 416,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 225,840 235,960 256,920 3.83 % 266,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 558,900 591,400 652,920 682,920
รวมงบบุคลากร 558,900 591,400 652,920 682,920
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 45,000 -11.11 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 65,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,972 6,412 25,000 -20 % 20,000

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

0 0 25,000 -20 % 20,000

โครงการ อบต.สัญจร 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องกฎ
จราจรให้กับเด็กและเยาวชนในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบล

8,325 0 10,000 0 % 10,000

โครงการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เด็กและเยาวชน

0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 15,297 6,412 110,000 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 35,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 15,297 6,412 210,000 180,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 17,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 17,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 574,197 597,812 862,920 879,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน 0 0 15,000 33.33 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังยา
เสพติดและการขับขี่ปลอดภัยในระดับตําบล

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสร้างบ้านเพื่อชวยเหลือผู้มีฐานะ
ยากจนรายได้น้อย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้
บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง อบต.ทุงกระตาด
พัฒนา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 55,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 55,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ปญหายาเสพติด 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 30,000 30,000 85,000 140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 604,197 627,812 947,920 1,019,920

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,000 4,000 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเตรียมการระหวางการรับ
เสด็จ สงเสด็จ

0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พูทธศักราช 2562 ในสวน
ภูมิภาคและองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
องค์การบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

19,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 22,500 4,000 45,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 22,500 4,000 45,000 15,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

15,000 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

37,500 24,000 65,000 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 110,634 0 20,500 631.71 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 110,634 0 20,500 150,000
รวมงบดําเนินงาน 110,634 0 20,500 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนหนองกี่สุขสําราญ 
ตามโครงการแขงขันกีฬา - กรีฑานักเรียน 
กลุมโรงเรียนหนองกี่ปราสาทพัฒนา

50,000 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 160,634 50,000 70,500 200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 75,000 95,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 75,000 95,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดี
เมืองหนองกี่

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 60,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 60,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 135,000 155,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 198,134 74,000 270,500 390,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 326,300 0 167,700 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 326,300 0 167,700 0
รวมงบดําเนินงาน 326,300 0 167,700 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการถมดินพร้อมลงลูกรังปรับพื้นที่
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงรวงทอง
หมู 12 บ้านทุงรวงทอง ตําบลทุงกระตาด
พัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 100 % 180,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน
นายหลง)  ม.4 บ้านศรีสงา ต.ทุงกระตาด
พัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  

0 0 36,422 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ม.5 เชื่อม 
ม.7)  บ้านเสือชะเง้อ-บ้านสุขสําราญ ต.ทุง
กระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  

0 0 269,900 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  11:28 หน้า : 40/44



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลาด
ยาง-ไปบุกระสัง)  ม.5 บ้านเสือชะเง้อ ต.ทุง
กระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  

0 0 496,700 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลาน
มันเอื้อมพร)  ม.3 บ้านโนนทอง ต.ทุงกระ
ตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  

0 0 497,900 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายส้ม
จีน)  ม.1 บ้านสระหลวง ต.ทุงกระตาด
พัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์   

0 0 400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านสระ
หลวง จากถนนสายหลวงศรีสําราญ ไฟสวน
นางส้มจีน 

0 470,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านทุง
รวงทอง สายสามแยกซอยนานาชาติ 

0 491,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านโนน
ทอง ( ซอยลานมันเอื้อมพร )

0 404,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านศรี
สงา จากบริเวณถนนตัดใหม เส้นทางมาวัด
โลกอุดร

0 470,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 บ้าน
เสือชะเง้อ จากสามแยกเหนือ อบต.ถึง ลาน
เอนกประสงค์

199,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตสายชินโคตร 
หมู 3 บ้านโนนทอง

0 0 137,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชายทุง ซอย 3 หลังลานมันเอื้อมพร หมู 
3 บ้านโนนทอง ตําบลทุงกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 100 % 446,200

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายตู หมู 4 บ้านศรีสงา 
ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 100 % 253,600

โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นหลังโรงเรียนบ้านสุขสําราญ
หมู 7 บ้านสุขสําราญ ตําบลทุงกระตาด
พัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 100 % 60,900

โครงการเทคอนกรีตขยายไหลทาง (สาย
หลัง ร.ร.สุขสําราญ เยื้อง ม.10)  ม.7 บ้าน
สุขสําราญ ต.ทุงกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ
.บุรีรัมย์

0 0 101,800 -100 % 0

โครงการเทคอนกรีตขยายไหลทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายหน้าวัดทุงรวงทอง) ม.12 
บ้านทุงรวงทอง  ต.ทุงกระตาดพัฒนา อ
.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

0 0 497,700 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 199,000 1,835,000 2,037,822 940,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบลงทุน 199,000 1,835,000 2,037,822 940,700
รวมงานก่อสร้าง 525,300 1,835,000 2,205,522 940,700

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 525,300 1,835,000 2,205,522 940,700
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ 3,550 2,982 15,000 0 % 15,000

โครงการศูนย์สงเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมการทําปุยพืชสด 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 3,550 2,982 75,000 75,000
รวมงบดําเนินงาน 3,550 2,982 75,000 75,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 3,550 2,982 75,000 75,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 4,100 1,511 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 4,100 1,511 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 4,100 1,511 30,000 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 4,100 1,511 30,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 7,650 4,493 105,000 105,000

รวมทุกแผนงาน 16,729,150.37 19,767,795.11 28,820,000 29,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา

อําเภอหนองกี่   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,250,040 บาท
งบกลาง รวม 6,250,040 บาท

งบกลาง รวม 6,250,040 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 45,000 บาท

"คาใช้จายในการสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง องคการบริหารสวนตําบล
- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2566 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4
) พ.ศ.2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท.0809.5
/ว9 ลว. 22 ม.ค. 2557"      

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,500 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2561"     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,476,000 บาท

"เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) หน้า 110 ข้อ 2
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห
ของ อปท. พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินเบี้ยงผู้สูงอายุ
ของ อปท. พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2560
(สํานักปลัด)"     
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 979,200 บาท

"เพื่อจายเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจําปีงบประมาณ 2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า110 ข้อ 1  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
ของ อปท. พ.ศ.2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)"   

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

"เพื่อจายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ประจําปีงบระมาณ 2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 110 ข้อ 3
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห ของ อปท. พ.ศ.2548
(สํานักปลัด)"     

เงินสํารองจาย จํานวน 310,340 บาท

"เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท
. พ.ศ. 2563"     

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการจราจร เชน การทาสี ตี
เส้น แนวกั้น จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณที่ใช้ใน
การควบคุมการสัญจรและอื่นๆที่มีลักษณะดังกลาว
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว3892
 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562"
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 360,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) คํานวณยอดเงินการสงสมทบ กบท
. จากยอดประมาณการรายรับ โดยไมรวมเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน  ในอัตราร้อยละ 2
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2563"    

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 55,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) หน้า 130 ข้อ 1
- ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ลงวัน
ที่ 28 มิ.ย. 2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 08913/ว403
 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2559
(สํานักปลัด)"     
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,966,660 บาท

งบบุคลากร รวม 5,362,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระตาดพัฒนา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และคา
ตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาด
พัฒนา จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  269,280 บาท เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจา
นุเบกษา (สํานักปลัด)"     
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และคาตอบ
แทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระ
ตาดพัฒนา จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  ดัง
นี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)"     
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลทุง
กระตาดพัฒนา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และคาตอบ
แทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาด
พัฒนา จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดัง
นี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)"     
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระตาดพัฒนา จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)"     
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 763,200 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระตาดพัฒนา 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640 บาท คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา 9,180 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา อัตราๆ ละ 7,200
 บาท/เดือน 5 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 432,000 บาท คา
ตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาด
พัฒนา 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
(สํานักปลัด)"     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,914,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,159,360 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 8 อัตรา จํานวน 12
 เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
(4) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(5) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(7) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)"     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น  โดยจายเป็น
คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาด
พัฒนา ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
(สํานักปลัด)"     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 84,000 บาท   
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 42,000 บาท   
(3) หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
(สํานักปลัด)"     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 455,280 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน) จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถ
ยนต ประเภท ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา ประเภท ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัด)"     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง ตําแหนงละ 2,000 บาท 12
  เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่
) (สํานักปลัด)"     
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งบดําเนินงาน รวม 2,468,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 448,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)"   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
(สํานักปลัด)"     

คาเชาบ้าน จํานวน 288,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)"     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

"เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของอปท. พ.ศ.2563 (สํานักปลัด)"      
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ค่าใช้สอย รวม 910,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 310,500 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ อบต
. และป้ายรณรงค ประชาสัมพันธตางๆ ตั้งไว้ 30,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้า 59
 ข้อ 10
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลทําความสะอาดภายใน
อาคารฯ จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้า 62 ข้อ 22
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมานักการภารโรง จํานวน 1 คน เดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อปฏิบัติงาน
ธุรการงานสารบรรณอิเลกทรอนิกส ตั้งไว้ 6,500
 บาท และ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หน้า 60 ข้อ 12
- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่บริการอินเทอรเน็ต เพื่อปรับปรุง
ข้อมูล เป็นเวลา 12 เดือน พร้อมจดทะเบียนในโดเมนเนม.go.th 
ตั้งไว้ 8,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบเครือขาย (LAN) เพื่อปรับปรุง
ระบบเครือขายขององคกรการบริหารสวนตําบล ตั้งไว้ 20,000
 บาท และ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) หน้า 95  ข้อ 13
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
(สํานักปลัด)"     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
2. คาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  
3. คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  
4.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
(สํานักปลัด)"     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจาย
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (สํานักปลัด)"     

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)"     
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โครงการปกป้องสถาบัน จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินปกป้องสถาบัน โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ  คาถายเอกสาร คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2566 – 2570 หน้า 62 ข้อ 20)"     

โครงการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 250,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินอบรมสัมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.ทุงกระตาดพัฒนา โดยมีคาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 61 ข้อ 17)"     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
(สํานักปลัด)"     
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ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือ
แผนป้ายตางๆที่ใช้ในสํานัก
งาน มูลี่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)"     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา สาย
ยางฉีดน้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ  ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)"     

วันที่พิมพ : 21/9/2565  11:29:15 หน้า : 21/104



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวง
มาลัย ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลม
กรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)"     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)"     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน เคียว สปริงเกลอร จอบ
หมุน จานพรวน มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด) "

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกล้อง ป้าย
ประชาสัมพันธ กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ฯลฯ  เป็น
ไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด) "
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เม
มโมรี่ชิป เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เรา
เตอร(Router)ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)"     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด)"     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด)"     

วันที่พิมพ : 21/9/2565  11:29:15 หน้า : 24/104



คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ฯลฯ และหมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด)"     

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(สํานักปลัด)"     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)"     
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งบลงทุน รวม 80,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 16,800 บาท

"เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1
 เครื่อง
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ําประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร"

โตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 12,000 บาท

"เพื่อจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ชุด ๆละ 6,000
 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
- โตะทํางานขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.
- เก้าอี้ เป็นเก้าอี้ล้อเลื่อน
(สํานักปลัด)"
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

"เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา19นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท เป็น
เงิน 34,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง(Turbo Boostหรือ Max Boost)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา4GHz จํานวน 1หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4MB-มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR4หรือดีกวามี
ขนาดไมน้อยกวา4GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATA หรือดีกวาขนาดความจุไมน้อย
กวา1 TB หรือชนิดSolid State Driveขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GBจํานวน1 หนวย-มีDVD-RW หรือดีกวาจํานวน1
 หนวย
5-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา19
 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
สํานักปลัด"
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดําชนิดNetwork แบบที่1 จํานวน 17,800 บาท

"เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิดNetwork แบบที่1 (28
 หน้า/นาที)  จํานวน 2 เครื่องๆละ 8,900 บาท เป็นเงิน 17,800
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อย
กวา1,200x1,200 dpi-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4
 ไมน้อยกวา 28 หน้าตอนาที (ppm)-สามารถพิมพเอกสารกลับ
หน้าอัตโนมัติได้-มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมน้อย
กวา128 MB-มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง-มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย(Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกวาจําน
วนไมน้อยกวา1 ชองหรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สายWi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อย
กวา250 แผน-สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได้
สํานักปลัด"

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 45,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์
ชัย ตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 71
 ข้อ 49 
- ตามหนังสือที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาโพธิ์ชัย ที่ บร
 82101/ว222 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เรื่องขอสงโครงการจัด
ตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย เพื่อขอรับเงิน
อุดหนุน
(สํานักปลัด)"
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เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความชวย
เหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด ตาม
โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความชวย
เหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 108 ข้อ 2
- ตามสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ที่ ลช.บร.ว326 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องการขอรับการสนับสนุนโครงการให้
ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สํานักปลัด"     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,783,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,806,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,806,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,541,280 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 6 อัตรา จํานวน 12
 เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน  1  อัตรา
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน  1  อัตรา
(5) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน   1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (กองคลัง)"     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

"เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1,775
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,300 บาท  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   และพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (กองคลัง)"     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , พระ
ราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 , พระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535 (กองคลัง)"     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 201,480 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ พระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ
.ศ.2535 (กองคลัง)"     
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งบดําเนินงาน รวม 921,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)"     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
(กองคลัง)"    

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
  พ.ศ. 2562 (กองคลัง)"     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 11,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของอปท
. พ.ศ. 2563 (กองคลัง)"     
    

ค่าใช้สอย รวม 614,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 474,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริหารอื่นๆ ตั้งไว้ 42,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลในการดูแลรักษาระบบประปาหมู
บ้าน จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 62
 ข้อ 24 (กองคลัง) 
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึก
ข้อมูล จํานวน 2 คน เดือนละ 18,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้า 62 ข้อ 23 (กองคลัง) 
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000
 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท (กองคลัง)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

"เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องจาย
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองคลัง)"     

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 50,000 บาท

" เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองคลัง)"     
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โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 61 ข้อ 16
(กองคลัง)"     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
(กองคลัง)"     
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง ผ้าใบ
ติดตั้งในสํานักงาน ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี  น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง) "     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา กระโถน กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง  ถังน้ํา ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)"     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เม
มโมรี่ชิป เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เรา
เตอรฯลฯ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)"     
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งบลงทุน รวม 56,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,800 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา19นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง(Turbo Boostหรือ Max Boost)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา4GHz จํานวน 1หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4MB-มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR4หรือดีกวามี
ขนาดไมน้อยกวา4GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATA หรือดีกวาขนาดความจุไมน้อย
กวา1 TB หรือชนิดSolid State Driveขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GBจํานวน1 หนวย-มีDVD-RW หรือดีกวาจํานวน1
 หนวย
5-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา19
 นิ้ว จํานวน1 หนวย
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิดNetwork แบบที่1 จํานวน 17,800 บาท

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิดNetwork แบบ
ที่1 (28 หน้า/นาที)  จํานวน 2 เครื่องๆละ 8,900 บาท เป็น
เงิน 17,800 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน-มีความละเอียดในการพิมพ
ไมน้อยกวา1,200x1,200 dpi-มีความเร็วในการพิมพสําหรับ
กระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้าตอนาที (ppm)-สามารถพิมพ
เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้-มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไม
น้อยกวา128 MB-มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดี
กวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง-มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย(Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกวาจําน
วนไมน้อยกวา1 ชองหรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สายWi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อย
กวา250 แผน-สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได้

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 375,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน จํานวน 12  เดือน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (สํานักปลัด)"     
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 20,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557"   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,612,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 492,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 492,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้บริการกู้
ภัยฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 4 คน เดือนละ 9,000 บาท เดือน
ละ 36,000 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 432,000 บาท
(สํานักปลัด"  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-
2570 หน้า 104 ข้อ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเป็นเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561 (สํานักปลัด)"     
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โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับประชาชน จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการอบรมป้องกันและบรรเทา
อัคคีภัยให้กับประชาชน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หน้า 105 ข้อ 5 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2564 (สํานักปลัด)"
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งบลงทุน รวม 1,120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,120,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จํานวน 1,120,000 บาท

"รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110
 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 
1) เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณตามมาตรฐาน
2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
3) มีตู้เก็บทอ บรรจุกาซไมน้อยกวา 2 ทอ ที่แขวนน้ําเกลือ
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอื่นที่จําเป็นอยางเป็น
สัดสวนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการ
หลุด รวง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณีที่รถมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ํา
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 25
 วัตต พร้อมอุปกรณตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ
 (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 (2) ชุดชวยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ
 (3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต
 (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
 (6) ชุดเฝือกลม
 (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ
 (8) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น
 (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
 (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1
 ปี พ.ศ. 2565 หน้า 6 ข้อ 1 (สํานักปลัด)"
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,828,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,041,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,041,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 999,120 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 3 อัตรา จํานวน 12
 เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(3) นักสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  และพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)"     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2544 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)"     
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งบดําเนินงาน รวม 768,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง  จํานวน  30,000  บาท  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557"     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) "     

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) "     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท
. พ.ศ. 2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)"     

ค่าใช้สอย รวม 552,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 452,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุง
รวงทอง หมูที่ 12 ตําบลทุงกระตาดพัฒนา จํานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 108,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลทําความสะอาดภายในอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุงกระตาดพัฒนา ตั้งไว้ 108,000
 บาท  (กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลทําความสะอาดภายในอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 12  ตําบลทุงกระตาดพัฒนา ตั้ง
ไว้ 108,000 บาท  (กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในกองการ
ศึกษา จํานวน 1 คนเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท  (กองการศึกษาฯ)
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562"     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
เชาที่พัก  คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ ของ พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)"     

คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557"     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ
.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562" 
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น อาทิ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี ผ้าสําลี ธงชาติ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ  ที่ใช้ในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)"     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา สายยาฉีดน้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองการศึกษา"     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เม
มโมรี่ชิป เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เป็น
ต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564"     
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ดังนี้  หุนเพื่อการศึกษา  แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการ
เรียนการสนอด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอร
พลาสติก) เบาะยืดหยุน กระดานไวทบอรด ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) แปรงลบกระดาน ชอลค ปากกาไวทบอรด ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564"     

งบลงทุน รวม 19,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้ขนาด 20 ชอง จํานวน 7,100 บาท

"ตู้ขนาด 20 ชอง จํานวน 1 ตู้ ตู้ละ 7,100 บาท เนื่องจากไมได้
กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงจัด
หาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)"     
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ตู้ขนาด 30 ชอง จํานวน 7,500 บาท

"ตู้ขนาด 30 ชอง จํานวน 1 ตู้ ตู้ละ 7,500 บาท เนื่องจากไมได้
กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ จึงจัด
หาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)"

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,000 บาท

"จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู้ ตู้ละ 5,000
 บาท เนื่องจากไมได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด มีราย
ละเอียดดังนี้
1)  ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 2 ชั้น 
2) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)"    
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,135,260 บาท
งบบุคลากร รวม 683,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 683,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 354,960 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ตําแหนง  ครู 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
3) ประกาศคะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562"     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ โดยจายให้กับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนง ครู จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542,พระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงิน
เดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2562"     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 272,040 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้าง (ผู้ดูแล
เด็ก) 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)) จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558"     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 14,400 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)" 
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งบดําเนินงาน รวม 451,860 บาท
ค่าใช้สอย รวม 311,860 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 14,620 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงกระตาดพัฒนา จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กของ อบต.ทุง
กระตาดพัฒนา,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงรวงทอง) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 113
 ข้อ 11 
(กองการศึกษา)"     

วันที่พิมพ : 21/9/2565  11:29:16 หน้า : 54/104



คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 10,200 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระ
ตาดพัฒนา จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กของ อบต.ทุงกระตาด
พัฒนา,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงรวงทอง) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 5061 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 113
 ข้อ 12 
(กองการศึกษา)"     
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คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) จํานวน 57,800 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงินอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายใน
การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระตาดพัฒนา จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กของ อบต
.ทุงกระตาดพัฒนา,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงรวงทอง) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 5061 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2563
 หน้า 113 ข้อ 15 
(กองการศึกษา)"     
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คาใช้จายในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 185,640 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระ
ตาดพัฒนา จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กของ อบต.ทุงกระตาด
พัฒนา,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงรวงทอง) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 111 ข้อ 3
 (กองการศึกษา)"     
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คาหนังสือเรียน จํานวน 6,800 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระ
ตาดพัฒนา จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กของ อบต.ทุงกระตาด
พัฒนา,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงรวงทอง) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 113 ข้อ 13 
(กองการศึกษา)"     
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คาอุปกรณการเรียน จํานวน 6,800 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระ
ตาดพัฒนา จํานวน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กของ อบต.ทุงกระตาด
พัฒนา,  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงรวงทอง) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113
 ข้อ 14 
(กองการศึกษา)"     

วันที่พิมพ : 21/9/2565  11:29:16 หน้า : 59/104



โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แกเด็กปฐมวัย จํานวน 25,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการ
เรียนรู้ให้แกเด็กปฐมวัย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพคาหนังสือ คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 112 ข้อ 7
(กองการศึกษา)"     

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วยคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้าย
โครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 111 ข้อ 5
(กองการศึกษา )"     
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโตะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และอาหารเสริม(นม) ดังนี้ 
(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา โดยจายเป็นคาใช้จายในการซื้อ
อาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา จํานวน 2
 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กของ อบต.ทุงกระตาดพัฒนา,  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุงรวงทอง)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน  260  วัน  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดัง
นี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 111 ข้อ 4 
(กองการศึกษาฯ)"     
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วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ดังนี้  แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสนอด้วย
พลาสติก กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอรพลาสติก) เบาะ
ยืดหยุน กระดานไวทบอรด ขาตั้ง(กระดานดํา) แปรงลบกระ
ดาน ชอลค ปากกาไวทบอรด ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564"     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 195,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ  รวมทั้งคา
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า , คาใช้จายเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุม
โรค เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562"    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด
ซื้อวัสดุ คาน้ํามัน คาจ้างเหมาฉีดยา คาใช้จายอื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 124 ข้อ 3 
(สํานักปลัด)"    
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา-2019(COVID-19)

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) โดยมีคาใช้จายเกี่ยว
กับการจัดซื้อวัสดุ เชน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลลสําหรับ
ทําความสะอาดมือ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข้อ 9
 หน้าที่ 125 (สํานักปลัด)"     

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ยาคุมกําเนิดสัตว อุปกรณการฉีด ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124
 ข้อ 5 
(สํานักปลัด)"     

วันที่พิมพ : 21/9/2565  11:29:16 หน้า : 64/104



ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น อาทิ สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก ปิด
จมูก ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สาร
ส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวแล้ว
ทิ้ง) ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0802.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559"     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จํานวน 90,000 บาท

"เพื่อเป็นคาให้ความชวยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 103
 ข้อ 3 
(สํานักปลัด)"     
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกิ่งกาชาดอําเภอหนองกี่

จํานวน 30,000 บาท

"ขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของกิ่งกาชาดอําเภอหนองกี่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้า 12 ข้อ 1
- ตามสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอหนองกี่ ที่ กอ.บร.12/ว9 ลงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่องขอสงโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
จากองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,553,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,284,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,284,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,242,120 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี 4 อัตรา จํานวน 12
 เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
(2) นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
(กองชาง)"     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(กองชาง)"     
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งบดําเนินงาน รวม 1,018,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

"-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างราคาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคาตอบแทนข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นที่มาชวยปฎิบัติราชการในองค
การบริหารสวนตําบลเป็นการชั่วคราว ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้กับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองชาง)"     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
(กองชาง)"     

คาเชาบ้าน จํานวน 78,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองชาง)"     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

" เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของอปท. พ.ศ.2563 (กองชาง)"     

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อใช้เป็นคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาตักสิ่งปฏิกูล คา
ระวางรถ รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาบริการรับใช้ คา
เบี้ยประกันภัย คาติดตั้งโทรศัพท คาบริหารจัดการขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562"     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (กองชาง)"     
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 (กองชาง)"     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
(กองชาง)"     
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บ
กระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน หรือแผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)"     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพร้อม
เครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า เป็น
ต้น เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)"     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ดังนี้ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส
เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)"     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวง
มาลัย ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลม
กรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดัง
นี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)"     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ดังนี้  แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)"     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)"     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมน
บอรด  เมมโมรี่ชิป  เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เรา
เตอร(Router)ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)"     
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งบลงทุน รวม 1,251,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,251,400 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบายน้ํา คอนกรีต พร้อมบอพัก สายปากทางเข้า
บ้านเสือชะเง้อเชื่อมบ้านสุขสําราญ

จํานวน 736,000 บาท

"เพื่อวางทอระบายน้ํา คอนกรีต พร้อมบอพัก ขนาด 0.60
 เมตร จํานวน 250 ทอน บอพัก จํานวน 25 บอ และดินกลบ
หลุมทอพร้อมปรับระดับ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 2 หน้า 6 (กองชาง)"     

โครงการวางทอระบายน้ํา คอนกรีต พร้อมบอพัก หมูที่ 12 บ้านทุง
รวงทอง (สายชายทุงตอจากเดิมหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงรวง
ทอง)

จํานวน 315,400 บาท

"เพื่อวางทอระบายน้ํา คอนกรีต พร้อมบอพัก ขนาด   0.80
 เมตร จํานวน 100 ทอน บอพัก จํานวน 9 บอ และดินกลบ
หลุมทอพร้อมปรับระดับ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 1 หน้า 6  (กองชาง)"  
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการตอเติมอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระ
ตาดพัฒนา

จํานวน 200,000 บาท

"เพื่อจายตาม โครงการตอเติมอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ลําดับที่ 4
 หน้า 74 (กองชาง)" 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 350,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขานางรอง เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการขยายเขตประปาบ้านเสือชะเง้อ หมูที่ 5 ตําบลทุงกระตาด
พัฒนา อําเภอหนองกี่

จํานวน 350,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขานางรอง เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการขยายเขตประปาบ้านเสือชะเง้อ หมูที่ 5 ตําบลทุง
กระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1
 ปี พ.ศ. 2565 หน้า 4 ข้อ 1 (กองชาง)"     
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 374,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 374,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 354,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 324,000 บาท

"- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 1
 คน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000
 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะในพื้นที่ตําบลทุงกระ
ตาดพัฒนา จํานวน 2 คน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562"     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายตามโครงการรณรงคคัดแยกขยะ - เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 128 ข้อ 1
 (กองชาง)"     
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะแบบพลาสติกให้หมูบ้านตางๆในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระตาดพัฒนา ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 "     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 879,920 บาท

งบบุคลากร รวม 682,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 682,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 416,160 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ตําแหนง นักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(สํานักปลัด)"     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 266,760 บาท

"เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 (สํานักปลัด)"     

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557"     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (สํานักปลัด) "     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ อปท
. พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด)"     

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้อง
จายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561"     
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คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557"     

โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการ อบต.สัญจร โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรมคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสารคาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เครื่องดื่ม คาสม
มนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 120 ข้อ 2
(สํานักปลัด)"     
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โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องกฎจราจรให้กับเด็กและเยาวชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องกฏจราจรให้กับเด็ก
และเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เครื่องดื่ม คาสม
มนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 105 ข้อ 6
 (สํานักปลัด)"     
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โครงการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันปัญหายาเสพติดเด็กติดเกม
และอินเทอรเน็ตไมเหมาะสม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เครื่องดื่ม คาสมมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 121 ข้อ 3
(สํานักปลัด)"     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้
งานปกติ หมายเหตุ 
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการในคาใช้สอย
(๒) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินให้เบิกจายในคาวัสดุ
(๓) คาจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจ้างแรงงานให้เบิกจายในรายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(สํานักปลัด)"     
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มูลี่ มานปรับแสง(ตอผื่น) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง ผ้าใบติดตั้งในสํานัก
งาน ผ้าใบเต้นฑขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม  ฯลฯ    เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด) "     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น ดังนี้ แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษ
ตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมน
บอรด  เมมโมรี่ชิป  เชน Ram คัตซีทฟิดเตอร เมาส พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม(CD ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เรา
เตอร(Router)ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)"     

วันที่พิมพ : 21/9/2565  11:29:17 หน้า : 86/104



งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา19นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคา17,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง(Turbo Boostหรือ Max Boost)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา4GHz จํานวน 1หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4MB-มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR4หรือดีกวามี
ขนาดไมน้อยกวา4GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATA หรือดีกวาขนาดความจุไมน้อย
กวา1 TB หรือชนิดSolid State Driveขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GBจํานวน1 หนวย-มีDVD-RW หรือดีกวาจํานวน1
 หนวย
5-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา19
 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชนโดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหาร คาถายเอกสาร  คาประกาศนียบัตร  คาอาหารวางและคา
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)หน้า 122 ข้อ 7
(สํานักปลัด)"     
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและการขับขี่
ปลอดภัยในระดับตําบล

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้า
ระวังยาเสพติดและการขับขี่ปลอดภัยในระดับตําบล โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร คา
ถายเอกสาร  คาประกาศนียบัตร  คาอาหารวางและคาเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 121 ข้อ 4
 (สํานักปลัด)"     

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 102 ข้อ 2
(สํานักปลัด)"     
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โครงการสร้างบ้านเพื่อชวยเหลือผู้มีฐานะยากจนรายได้น้อย จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการสร้างบ้านเพื่อชวยเหลือผู้มี
ฐานะยากจนรายได้น้อย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 98 ข้อ 9
(สํานักปลัด)"
   

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต
.พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง อบต.ทุงกระตาดพัฒนา

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง อบต.ทุงกระตาดพัฒนา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร คาถายเอกสาร  คา
ประกาศนียบัตร  คาอาหารวางและคาเครื่องดื่มคาสมนาคุณ
วิทยากร  คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 61 ข้อ 18
(สํานักปลัด)"     
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย

จํานวน 30,000 บาท

"เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองกี่ ตามโครงการป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือที่ทําการอําเภอหนองกี่ ที่ บร 1118/ว663 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องขอสงโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
จากองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 99 ข้อ 15 
(สํานักปลัด)" 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

"คาใช้จายในงานตางๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ เชน วัน
ปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
(กองการศึกษา)"     

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่ออุดหนุนที่การปกครองอําเภอหนองกี่ ตามโครงการจัด
งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีและงานรัฐพิธีอําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย ประจําปีงบประมาณ 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 127 ข้อ 12 (กองการศึกษา)
- ตามหนังสือที่ทําการอําเภอหนองกี่ ที่ บร 1118/ว605 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่องขอสงโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
จากองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 117
 ข้อ 11
 (กองการศึกษา)"
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 114
 ข้อ 1
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (กองการศึกษา)"  
   

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนหนองกี่สุขสําราญ ตามโครงการแขงขัน
กีฬา - กรีฑานักเรียน กลุมโรงเรียนหนองกี่ปราสาทพัฒนา

จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหนองกี่สุขสําราญ ตามโครงการ
แขงขันกีฬา - กรีฑานักเรียน กลุมโรงเรียนหนองกี่ปราสาท
พัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
- ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสําราญ ที่ ศธ
 04084.200/85 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่องขอเสนอ
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสงเสริม สนับสนุนโครงการแขงขัน
กีฬา - กรีฑา ของกลุมโรงเรียนหนองกี่ปราสาทพัฒนา
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 20
 หน้า 119"     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
คาใช้จายพิธีการศาสนา ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542"     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 25,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาเชาอุปกรณ คาเครื่องดื่ม คาสมมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 116 ข้อ 9
 (กองการศึกษา)"     

วันที่พิมพ : 21/9/2565  11:29:17 หน้า : 94/104



โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาเชาอุปกรณ คาเครื่องดื่ม คาสมมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 114 ข้อ 2
(กองการศึกษา)"     
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โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการประเพณีวันเข้า
พรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาเชาอุปกรณ คาเครื่องดื่ม คาสมมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ
ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 115 ข้อ 3
(กองการศึกษา)"     
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ จํานวน 50,000 บาท

"อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองกี่ ตามโครงการงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2566
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559"
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 119
 ข้อ 19
(กองการศึกษา)"     

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จํานวน 10,000 บาท

"อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย ตามโครงการงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559" 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 118
 ข้อ 16
 (กองการศึกษา)"    
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 940,700 บาท

งบลงทุน รวม 940,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 940,700 บาท
คาถมดิน

โครงการถมดินพร้อมลงลูกรังปรับพื้นที่บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุงรวงทองหมู 12 บ้านทุงรวงทอง ตําบลทุงกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 180,000 บาท

"เพื่อถมดินพร้อมลงลูกรังปรับพื้นที่บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุงรวงทองหมู 12 บ้านทุงรวงทอง ตําบลทุงกระตาด
พัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 10 หน้า 11 (กองชาง)"    

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายทุง ซอย 3 หลัง
ลานมันเอื้อมพร หมู 3 บ้านโนนทอง ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 446,200 บาท

"ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 275 ม.หนา 0.15 ม. 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 2 หน้า 8 (กองชาง)"     
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายตู หมู 4 
บ้านศรีสงา ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 253,600 บาท

"ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 117 ม.หนา 0.15 ม. 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 3 หน้า 8 (กองชาง)" 

โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังโรงเรียน
บ้านสุขสําราญ
หมู 7 บ้านสุขสําราญ ตําบลทุงกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย

จํานวน 60,900 บาท

"ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 105 ม.หนา 0.15 ม. 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 9 หน้า 11 (กองชาง)" 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการผลิตข้าวอินทรีย จํานวน 15,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการผลิตข้าวอินทรีย โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วยคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คาอาหารวางและคา
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 76 ข้อ 3
(สํานักปลัด)"     
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โครงการศูนยสงเสริมและผลิตพันธุข้าวชุมชน จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการศูนยสงเสริมและผลิตพันธ
 ุข้าวชุมชน โดยมีคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร  คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 75  ข้อ 1 
(สํานักปลัด)"     
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โครงการสงเสริมการทําปุ๋ยพืชสด จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมการทําปุ๋ยพืช
สด โดยมีคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คาอาหารวางและคา
เครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 76 ข้อ 5
 (สํานักปลัด)"     
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โครงการสงเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการสงเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยมีคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึก
อบรม คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 76  ข้อ 2 
(สํานักปลัด)"     
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ โดยมีคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คาอาหารวางและคา
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 126
  ข้อ 1 
(สํานักปลัด)"     
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

45,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,476,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 979,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 310,340

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

55,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

45,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,476,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 979,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสํารองจาย 310,340

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

360,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

55,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,055,960 1,354,080 1,242,120 416,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

105,300

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 656,760 272,040 266,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 14,400

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 30,000 50,000 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 10,000 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

763,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,068,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

105,300

เงินประจําตําแหนง 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,195,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

62,400

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

320,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 384,000 36,000 78,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

51,000 20,000 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 784,500 432,000 452,000 5,000 374,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

170,000 50,000 30,000 20,000

คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

150,000 30,000 30,000 20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 498,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

91,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,047,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

45,000 85,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

270,000

คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเบิกจาย

230,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา

250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 90,000 20,000 500,000 10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

50,000

โครงการอบรมป้องกัน
และบรรเทาอัคคีภัยให้
กับประชาชน

10,000

คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

14,620

คาเครื่องแบบนักเรียน 10,200

คาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)

57,800

คาใช้จายในการสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แกเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การ
บริหารสวนตําบล

185,640

คาหนังสือเรียน 6,800

คาอุปกรณ์การเรียน 6,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา

250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 620,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

50,000

โครงการอบรมป้องกัน
และบรรเทาอัคคีภัยให้
กับประชาชน

10,000

คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

14,620

คาเครื่องแบบนักเรียน 10,200

คาจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)

57,800

คาใช้จายในการสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แกเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การ
บริหารสวนตําบล

185,640

คาหนังสือเรียน 6,800

คาอุปกรณ์การเรียน 6,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทัศนศึกษา
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้
แกเด็กปฐมวัย

25,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 5,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

80,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา-2019(COVID-19)

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการชวยเหลือผู้
ประสบภัยหนาว

90,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะ

30,000

โครงการ อบต.สัญจร 20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ให้ความรู้เรื่องกฎจราจร
ให้กับเด็กและเยาวชน
ในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทัศนศึกษา
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้
แกเด็กปฐมวัย

25,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 5,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

80,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา-2019(COVID-19)

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

50,000

โครงการชวยเหลือผู้
ประสบภัยหนาว

90,000

โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะ

30,000

โครงการ อบต.สัญจร 20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ให้ความรู้เรื่องกฎจราจร
ให้กับเด็กและเยาวชน
ในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครเฝ้าระวังยาเสพติด
และการขับขี่ปลอดภัย
ในระดับตําบล

20,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการสร้างบ้านเพื่อ
ชวยเหลือผู้มีฐานะยาก
จนรายได้น้อย

50,000

โครงการให้ความรู้เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต.พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
อบต.ทุงกระตาดพัฒนา

10,000

โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ชุมชน

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครเฝ้าระวังยาเสพติด
และการขับขี่ปลอดภัย
ในระดับตําบล

20,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการสร้างบ้านเพื่อ
ชวยเหลือผู้มีฐานะยาก
จนรายได้น้อย

50,000

โครงการให้ความรู้เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก
และเยาวชน

10,000

โครงการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต.พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
อบต.ทุงกระตาดพัฒนา

10,000

โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา

25,000 25,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีรดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ

โครงการสงเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการผลิตข้าว
อินทรีย์

โครงการศูนย์สงเสริม
และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

โครงการสงเสริมการทํา
ปุ๋ยพืชสด

โครงการสงเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000 45,000 40,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000 125,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 90,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 20,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 20,000 30,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีรดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ

20,000 20,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

20,000 20,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ

30,000 30,000

โครงการผลิตข้าว
อินทรีย์

15,000 15,000

โครงการศูนย์สงเสริม
และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

10,000 10,000

โครงการสงเสริมการทํา
ปุ๋ยพืชสด

20,000 20,000

โครงการสงเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 245,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 205,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 220,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 170,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการศึกษา 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000

วัสดุกอสร้าง 100,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง ขนาด 12,000 
บีทียู

16,800

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการศึกษา 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000

วัสดุกอสร้าง 100,000

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 350,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง ขนาด 12,000 
บีทียู

16,800

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สํา
หรับงานสํานักงาน

51,000 17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา
ชนิดNetwork แบบที่1

17,800

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดํา
ชนิดNetwork แบบที่1

17,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ)

1,120,000

ตู้ขนาด 20 ชอง 7,100

ตู้ขนาด 30 ชอง 7,500

ตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก

5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คอนกรีต พร้อมบอ
พัก สายปากทางเข้า
บ้านเสือชะเง้อเชื่อม
บ้านสุขสําราญ

736,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สํา
หรับงานสํานักงาน

68,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา
ชนิดNetwork แบบที่1

17,800

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดํา
ชนิดNetwork แบบที่1

17,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ)

1,120,000

ตู้ขนาด 20 ชอง 7,100

ตู้ขนาด 30 ชอง 7,500

ตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก

5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คอนกรีต พร้อมบอ
พัก สายปากทางเข้า
บ้านเสือชะเง้อเชื่อม
บ้านสุขสําราญ

736,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คอนกรีต พร้อมบอ
พัก หมูที่ 12 บ้านทุง
รวงทอง (สายชายทุงตอ
จากเดิมหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุงรวงทอง)

315,400

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการตอเติมอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลทุงกระ
ตาดพัฒนา

200,000

คาถมดิน

โครงการถมดินพร้อมลง
ลูกรังปรับพื้นที่บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุงรวงทองหมู 12 บ้าน
ทุงรวงทอง ตําบลทุง
กระตาดพัฒนา อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คอนกรีต พร้อมบอ
พัก หมูที่ 12 บ้านทุง
รวงทอง (สายชายทุงตอ
จากเดิมหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุงรวงทอง)

315,400

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการตอเติมอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลทุงกระ
ตาดพัฒนา

200,000

คาถมดิน

โครงการถมดินพร้อมลง
ลูกรังปรับพื้นที่บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุงรวงทองหมู 12 บ้าน
ทุงรวงทอง ตําบลทุง
กระตาดพัฒนา อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

180,000 180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชายทุง ซอย 3 หลัง
ลานมันเอื้อมพร หมู 3 
บ้านโนนทอง ตําบลทุง
กระตาดพัฒนา อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายตู หมู 
4 บ้านศรีสงา ตําบลทุง
กระตาดพัฒนา อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการขยายไหลทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นหลังโรงเรียนบ้านสุข
สําราญ
หมู 7 บ้านสุขสําราญ 
ตําบลทุงกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชายทุง ซอย 3 หลัง
ลานมันเอื้อมพร หมู 3 
บ้านโนนทอง ตําบลทุง
กระตาดพัฒนา อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

446,200 446,200

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายตู หมู 
4 บ้านศรีสงา ตําบลทุง
กระตาดพัฒนา อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

253,600 253,600

โครงการขยายไหลทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นหลังโรงเรียนบ้านสุข
สําราญ
หมู 7 บ้านสุขสําราญ 
ตําบลทุงกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์

60,900 60,900

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์

45,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความชวย
เหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนจากองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
งานตามพันธกิจของกิ่ง
กาชาดอําเภอหนองกี่

30,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์

45,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความชวย
เหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนจากองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
งานตามพันธกิจของกิ่ง
กาชาดอําเภอหนองกี่

30,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาคสาขานางรอง 
เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการขยายเขตประปา
บ้านเสือชะเง้อ หมูที่ 5 
ตําบลทุงกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่

350,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้
ปญหายาเสพติด อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

30,000

โครงการงานประเพณี
และวัฒนธรรมของดี
เมืองหนองกี่

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี 
อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการประปาสวน
ภูมิภาคสาขานางรอง 
เพื่อจายเป็นคาใช้จาย
ในการขยายเขตประปา
บ้านเสือชะเง้อ หมูที่ 5 
ตําบลทุงกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่

350,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้
ปญหายาเสพติด อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

30,000

โครงการงานประเพณี
และวัฒนธรรมของดี
เมืองหนองกี่

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

10,000 10,000

โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี 
อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์

20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  11:29:51 หน้า : 26/28



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนหนองกี่สุข
สําราญ ตามโครงการ
แขงขันกีฬา - กรีฑานัก
เรียน กลุมโรงเรียน
หนองกี่ปราสาทพัฒนา

รวม 6,250,040 11,125,840 1,612,000 2,963,980 195,000 120,000 4,277,520 1,019,920
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โรงเรียนหนองกี่สุข
สําราญ ตามโครงการ
แขงขันกีฬา - กรีฑานัก
เรียน กลุมโรงเรียน
หนองกี่ปราสาทพัฒนา

50,000 50,000

รวม 390,000 940,700 105,000 29,000,000
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