
 

 
 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง 

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุร ี



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง

อําเภอสระโบสถ   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,041,849 บาท
งบกลาง รวม 8,041,849 บาท

งบกลาง รวม 8,041,849 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางใน
สวนของนายจางในอัตรารอยละ 5  ของคาจางพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (หนา  178
 ขอ 14)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางใน
สวนของนายจาง  ในอัตรารอยละ 0.2-1.0  ของคาจางพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป (ตามหนังสือสํานักงาน
ประกันสังคมที่  รง 0625/ว 5344  ลงวันที่ 16  ตุุลาคม  พ.ศ
.2561)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  (จํานวน 12
 เดือน) 
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 145
  ขอ 1) 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,400,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ  (จํานวน 12
 เดือน) 
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 145
  ขอ 2) 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส  (จํานวน 12
 เดือน) 
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 145
  ขอ 3) 

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสํารองในกรณีฉุกเฉิน  หรือในกรณีเรงดวนจาก
เหตุการณที่ไมคาดคิด  อาทิเชน  อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย ฯลฯ
  เป็นการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนไดใน
ระดับหนึ่ง

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 165,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทอง
ถิ่น คํานวนจากประมาณการรายรับขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2565  ไมรวมเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (16,500,000 x 1%)

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 61,849 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ สปสช. เขต 4  สนับสนุนงบประมาณ 142,785 บาท  ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ขอ 6
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตกลงสมทบเงินเขากองทุนหลัก
ประกันสุขภาพไมนอยกวาอัตรารอยละของเงินที่ไดรับการจัดสรร
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  องคการบริหารสวน
ตําบลขนาดกลาง  สมทบเงินไมนอยกวารอยละ 40  
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา  145
  ขอ 4)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,458,584 บาท

งบบุคลากร รวม 4,014,784 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,830,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400
บาท (จํานวน 12 เดือน) เป็นเงินจํานวน 244,800 บาท
2.เพื่อจายเป็นเงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 คน  ในอัตรา
เดือนละ 11,220 บาท (จํานวน 12 เดือน)  เป็นเงิน
จํานวน 269,280 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. ใน
อัตรา เดือนละ 1,750  บาท (จํานวน 12 เดือน) เป็นเงิน
จํานวน 21,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก จํานวน 2
 คน ในอัตราเดือนละ 880 บาท (จํานวน 12 เดือน) เป็นเงิน
จํานวน 21,120 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. ในอัตรา เดือน
ละ 1,750  บาท (จํานวน 12 เดือน) เป็นเงินจํานวน 21,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรองนายก จํานวน 2 คน ในอัตรา
เดือนละ 880 บาท (จํานวน 12 เดือน) เป็นเงินจํานวน 21,120
 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ในอัตราเดือน
ละ 7,200 บาท (จํานวน 12 เดือน) เป็นเงินจํานวน 86,400 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,145,360 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จํานวน 21 คน ใน
อัตราเดือนละ 7,200 บาท (จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน
จํานวน 1,814,400 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ ในอัตราเดือน
ละ 11,200 (จํานวน 12 เดือน) เป็นเงินจํานวน 134,400 บาท
3.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภาฯ  ในอัตราเดือน
ละ 9,180 บาท (จํานวน 12 เดือน) เป็นเงินจํานวน 110,160
 บาท
4.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการประธานสภาฯ ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท (จํานวน 12 เดือน)  เป็นเงินจํานวน 86,400
 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,184,704 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 700,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  5  ตําแหนง
1. ปลัด อบต. (บริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง)
2. รองปลัด อบต. (บริหารงานทองถิ่น ระดับตน)
3. หัวหนาสําหนักปลัด (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
4. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
5. เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
(จํานวน 12 เดือน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบลที่
ไดรับการปรับเงินเดือนใหม  หรือไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับที่ไดรับคาตอบแทน (จํานวน 12 เดือน)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลสายงานผู
บริหาร  จํานวน 3 ตําแหนง ดังนี้
1. ปลัด อบต. (บริหารทองถิ่น ระดับกลาง)
2. รองปลัด อบต. (บริหารทองถิ่น ระดับตน)
3. หัวหนาสํานักปลัด (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
(จํานวน 12 เดือน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 322,704 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป  จํานวน 3 ตําแหนง
1. พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา
2. นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
(จํานวน 12 เดือน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางที่ไดรับ
การปรับเงินเดือนใหม (จํานวน 12 เดือน)

งบดําเนินงาน รวม 2,422,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก
1. คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
2. คาตอบแทนเงินอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น
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คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิ.ย. 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,378,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
การอบรม สัมมนาตางๆของคณะผูบริหารฯ, พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจาง, พนักงานจาง

2. คาจางเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดทําเอกสาร, วารสาร, สื่อ
ประชาสัมพันธ, ถายเอกสารเขาเลม,คาใชจายตางๆ, ที่มีความจํา
เป็น, คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

3. คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 648,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไป  (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-เพื่อจายเป็นคาเลื้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนินการ
อื่นใดที่เป็นประโยชนกับ อบต. เป็นคาใชจายเกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองทั้งคาบริการและคาใชจายอื่น
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. และประชุมราชการ
อื่นๆ
-เพื่อจายเป็นคาอาหาร  คาเครื่องดื่มตางๆ  เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะกรรมการ  หรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ  วิสาหกิจ  หรือเอกชนรวมถึงผู
เขารวมประชุมอื่นๆ
3. คาใชจายในทางพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
-เพื่อจายเป็นคาพวงมาลา คาป้าย วัสดุอุปกรณแและที่เกี่ยวของ
ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางราชการ  เชน วันปยะ
มหาราช, วันแมแหงชาติ, วันพอแหงชาติ ฯลฯ
4. คาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล  ผูบริหารทองถิ่น  อําเภอ  จังหวัด  กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย
-เพื่อเป็นคาใชจายจัดสถานที่ คาป้าย  อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ  และที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.  โครงการคาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาลงทะเบียน, และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของผู
บริหาร  สมาชิก อบต.  พนักงานจาง, หรือผูที่นายก อบต.  มีคํา
สั่งใหไปปฏิบัติราชการ, ผูนําทองถิ่น, ผูนําชุมชน, ผูนําชุมชน, ผูนํา
กลุมอาชีพ, และทัศนศึกษาดูงานของ อบต. ฯลฯ
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2.  โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการกิจกรรมโครงการคา
วัสดุ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยได)

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่นในการปฎิบัติงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการกิจกรรมโครงการคา
วัสดุ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทําคาสิ่งของ  และคาแรง
ใหจายจากคาใชสอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เป็น
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1.  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ไดแก  
วัสดุคงทน เขน หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ ฯลฯ
(ถือปฎิบัติตามแนวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
  เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ไดแก  
วัสดุคงทน  เชน  ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ
  วัสดุสิ้นเปลือง  เชุน  ฟวส, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ไดแก  
วัสดุคงทน  เชน  หมอ, กระทะ, กะละมัง, ตะหลิว  ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ผงซักฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ไดแก
วัสดุคงทน  เชน ไมตางๆ, คอน, คีม, ชะแลง, ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน น้ํามันทาไม, ทินเนอร, สี, ปูนซีเมนต ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  ไดแก
วัสุดคงทน เชน  ไขควง, ประแจ, แมแรง, กุญแจปากตาย  ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, นอตและสกรู, สาย
ไมล  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  แกสหุงตม, น้ํามันเชื้อเพลิง,  น้ํามันดีเซล,  น้ํามัน
กาด  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก
วัสดุคงทน  เชน ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียนภาพ, กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนต, เครื่องกรอเทป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  พูกัน, สี, กระดาษเขียนโบสเตอร, ฟลม, เม
มโมรี่การด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ไดแก
วัสดุคงทน  เชน  แผนจานหรือบันทึกขอมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล, เทปบันทึก
ขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมแบบเลเซอรกระดาษตอ
เนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 580,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 470,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับ อบต.  และสถานที่ที่อยูุุในความ
ดูแลของ อบต.
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทของสํานักงาน  และคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของ  ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อ
ดวงตราไปรษณีย  ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการรายเดือนระบบอินเตอรเน็ต  และคาใช
จายอื่นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

งบลงทุน รวม 21,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ  จํานวน 2 ตู จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบาน
เลื่อน  ขนาด  120 x 45.7 x 90  ซม.  จํานวน  2 ตูๆ
ละ 5,000 บาท  เป็นเงิน 10,000  บาท  (เนื่องจากไมมีราคาตั้งไว
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ ประจําป  2563  จึงจําเป็นตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อ
ไดในทองถิ่น)

2. จัดซื้อตูเหล็กแบบมีมือจับชนิดบิด มีแผนพับปรับระดับ 3 ชั้น  2 
บาน (มอก.)  จํานวน 2 ตู

จํานวน 11,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบมีมือจับชนิดบิด มีแผนพับปรับ
ระดับ 3 ชั้น 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตูๆ
ละ 5,900 บาท  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) (เป็นครุภัณฑตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2563)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 862,000 บาท
งบบุคลากร รวม 641,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 641,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 404,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน 1
 ตําแหนง  ไดแก
-  นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
(จํานวน  12 เดือน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 237,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไป (จํานวน 12 เดือน) ไดแก
1.  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน

งบดําเนินงาน รวม 221,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่น (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินรางวัลประจําป  แกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นของ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิ.ย. 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
การอบรม สัมมนาตางๆของคณะผูบริหารฯ, พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจาง, พนักงานจาง

2.  คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดทําเอกสาร, วารสาร, สื่อ
ประชาสัมพันธ, ถายเอกสารเขาเลม,คาใชจายตางๆ, ที่มีความจํา
เป็น, คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.  คาจางประเมินผลการปฎิบัติงานของ อบต.ทุงทาชาง (ความพึง
พอใจ)

จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

2.  โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการ  คาวัุส
ดุ  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในโครงการนี้  ฯลฯ (ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยกันได)  ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  หนา 179 ขอ 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,800,000 บาท
งบบุคลากร รวม 870,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 870,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน 4
 ตําแหนง  ไดแก
1.  ผูอํานวยการกองคลัง  (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) 1 อัตรา
2.  เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง) 1 อัตรา
3.  เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) 1 อัตรา
4.  เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง) 1 อัตรา
(จํานวน 12 เดือน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ที่ไดรับการปรับเงินเดือนใหม  หรือไดรับเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุด
ของอันดับที่ไดคาตอบแทนพิเศษ  (จํานวน 12 เดือน)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลผู
บริหาร จํานวน  1 อัตรา  ไดแก ผูอํานวยการกองคลัง (อํานวย
การทองถิ่น  ระดับตน)  (จํานวน 12 เดือน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 380,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไป (จํานวน 12 เดือน)  ไดแก
1.  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  1 อัตรา
2.  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
3.  ผูชวยเจาพนักงานการเงินฯ 1 อัตรา
4.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป (จํานวน 12 เดือน)
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งบดําเนินงาน รวม 930,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก
1. คาตอบแทนการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจาง  ตามคําสั่ง อบต.
2. คาตอบแทนเงินอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิ.ย. 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
การอบรม  สัมมนาตางๆของคณะผูบริหารฯ, พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจางประจํา, พนักงานจาง
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2. คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการจัดทําเอกสาร, วารสาร, สื่อประชา
สันพันธ, ถายเอกสารเขาเลม, คาใชจายตางๆ, ที่มีความจํา
เป็น, คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

3. คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไป  (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชาจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาลงทะเบียน, และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของผู
บริหาร  สมาชิก อบต.  พนักงานจาง, หรือผูที่นายก อบต.  มีคํา
สั่งใหไปปฏิบัติราชการ, ผูนําทองถิ่น, ผูนําชุมชน, ผูนํากลุม
อาชีพ, และทัศนศึกษาดูงานของ อบต. ฯลฯ

2. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ  หรือคาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทําคาสิ่งของ  และคาแรง
ใหจายจากคาใชสอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เป็น
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1.  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ไดแก  
วัสดุคงทน เขน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ ฯลฯ
(ถือปฎิบัติตามแนวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
  เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ไดแก  
วัสดุคงทน  เชน  ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ
  วัสดุสิ้นเปลือง  เชุน  ฟวส, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ไดแก  
วัสดุคงทน  เชน  หมอ, กระทะ, กะละมัง, ตะหลิว  ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ผงซักฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ไดแก
วัสดุคงทน  เชน  แผนจานหรือบันทึกขอมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล, เทปบันทึก
ขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมแบบเลเซอรกระดาษตอ
เนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 778,000 บาท

งบบุคลากร รวม 260,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 260,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 ตําแหนง  ไดแก
1. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (ปง./ชง.)
(จํานวน  12 เดือน)

งบดําเนินงาน รวม 518,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพืุ่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก
1. คาตอบแทนเงินอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแกพนักงานสวนทองถิ่น
2. คาตอบแทนใหกับ  อปพร. ในกรณี อบต. มีคําสั่งใช อป
พร. ปฎิบัติงานในศูนย อปพร. หรือนอกศูนย อปพร. ไมนอย
กวา 8 ชั่วโมง ใหเบิกคาตอบแทนได

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
การอบรม สัมมนาตางๆของคณะผูบริหารฯ, พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจาง, พนักงานจาง
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2. คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดทําเอกสาร, วารสาร, สื่อ
ประชาสัมพันธ, ถายเอกสารเขาเลม,คาใชจายตางๆ, ที่มีความจํา
เป็น, คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

3. คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไป  (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาลงทะเบียน, และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของผู
บริหาร  สมาชิก อบต.  พนักงานจาง, หรือผูที่นายก อบต.  มีคํา
สั่งใหไปปฏิบัติราชการ, ผูนําทองถิ่น, ผูนําชุมชน, ผูนํากลุม
อาชีพ, และทัศนศึกษาดูงานของ อบต. ฯลฯ

2. โครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวง
เทศกาลปใหม

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการ  และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ได)  ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 (หนา 130- ขอ3)

3. โครงมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาล
วันสงกรานต

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการ  และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ได)  ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 (หนา 130- ขอ3)
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4. โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการ  และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
ได)  ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 (หนา 130- ขอ3)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ไดแก
วัสดุคงทน  เชน เครื่องแบบ, ชุดปฏิบัติ
งาน, เสื้อ, กางเกง, ผา, เครื่องหมายตางๆ, ถุงเทา, ถุง
มือ, รองเทา, หมวก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  วุฒิบัตร อปพร. , บัตรประจําตัว อป
พร. , เข็ม, เครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,116,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,420,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,420,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 884,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน 2
 ตําแหนง  ไดแก
1. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)  1 อัตรา
2. ครู  จํานวน 2 อัตรา
(จํานวน 12 เดือน)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะ จํานวน 2 คน คน
ละ 3,500 บาท  (จํานวน 12 เดือน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 440,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป  (จํานวน 12 เดือน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานทั่วไป  (จํานวน 12 เดือน)
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งบดําเนินงาน รวม 696,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่น (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินรางวัลประจําป  แกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นของ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิ.ย. 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 486,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
การอบรม สัมมนาตางๆของคณะผูบริหารฯ, พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจาง, พนักงานจาง

2. คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดทําเอกสาร, วารสาร, สื่อ
ประชาสัมพันธ, ถายเอกสารเขาเลม,คาใชจายตางๆ, ที่มีความจํา
เป็น, คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
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3. คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไป  (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาลงทะเบียน, และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของผู
บริหาร  สมาชิก อบต.  พนักงานจาง, หรือผูที่นายก อบต.  มีคํา
สั่งใหไปปฏิบัติราชการ, ผูนําทองถิ่น, ผูนําชุมชน, ผูนํากลุม
อาชีพ, และทัศนศึกษาดูงานของ อบต. ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ  และคาแรง
ใหจายจากคาใชสอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เป็น
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1.  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ไดแก  
วัสดุคงทน เขน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ ฯลฯ
(ถือปฎิบัติตามแนวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
  เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ไดแก  
วัสดุคงทน  เชน  หมอ, กระทะ, กะละมัง, ตะหลิว  ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ผงซักฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ไดแก
วัสดุคงทน  เชน  แผนจานหรือบันทึกขอมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล, เทปบันทึก
ขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมแบบเลเซอรกระดาษตอ
เนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,284,067 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,150 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,150 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ  เชน การ
ตกแตงสถานที่หรือคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยได)

2.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 290,150 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหกับ ศพด.อบต.ทุงทา
ชาง  จํานวน 35 คนๆละ 21 บาท  จํานวน 260 วัน  เป็น
เงิน 191,100 บาท
2. เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน  สําหรับเด็ก
อายุ 2-5 ป ของ ศพด.อบต.ทุงทาชาง  จํานวน 35 คนๆละ 1,700
 บาท  เป็นเงิน 59,500 บาท
3. เพื่อจายเป็นเงินสนุนสนับคาใชจายบริหารสถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน  คาอุปกรณการเรียน  คาเครื่องแบบนักเรียน  คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู)  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป  ของ  ศพด.อบต
.ทุงทาชาง  จํานวน 35 คนๆละ  1,130 บาท  เป็นเงิน 39,550
 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 953,917 บาท
เงินอุดหนุน รวม 953,917 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6 (โรงเรียนบานทุงทาชาง)

จํานวน 226,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
บานทุงทาชาง  จํานวน 54 คนๆละ 21 บาท  จํานวน 200 วัน   
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 (หนา 135
  ขอ 5)
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2. อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6 (โรงเรียนบานหวยใหญ)

จํานวน 382,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานหวย
ใหญ  จํานวน 91 คนๆละ 21 บาท  จํานวน 200 วัน   
ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 (หนา 135
  ขอ 5)

3. คาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนบานทุงทาชาง จํานวน 103,475 บาท

- เพื่อจายอุดหนุนสนับสนุนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับ โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนบานทุง
ทาชาง  จํานวน 54 คนๆละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน  

4.  คาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนบานหวยใหญ จํานวน 174,375 บาท

- เพื่อจายอุดหนุนสนับสนุนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับ โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนบานหวย
ใหญ  จํานวน 91 คนๆละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน  

5. คาอาหารเสริม (นม) ใหกับ ศพด.อบต.ทุงทาชาง จํานวน 67,067 บาท

- เพื่อจายอุดหนุนสนับสนุนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง  จํานวน 35 คนๆ
ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  ผูปฎิ
บัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ของตน
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทําคาสิ่งของ  และคาแรง
ใหจายจากคาใชสอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เป็น
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1.  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ไดแก  
วัสดุคงทน  เชน  หมอ, กระทะ, กะละมัง, ตะหลิว  ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ผงซักฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ไดแก
วัสดุคงทน  เชน ไมตางๆ, คอน, คีม, ชะแลง, ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน น้ํามันทาไม, ทินเนอร, สี, ปูนซีเมนต ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย  ไดแก  
วัสดุคงทน  เชุน  ชุดเครื่องมือผาตัด, ที่วางกรวยแกว, กระบอก
ตวงเบาหลอม ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  สําลี่และผาพันแผล, ยาและ
เวชภัณฑ, แอลกอฮอล, เคมีภัณฑ  ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก
วัสดุคงทน  เชน ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียนภาพ, กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนต, เครื่องกรอเทป ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  พูกัน, สี, กระดาษเขียนโบสเตอร, ฟลม, เม
มโมรี่การด ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 365,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการรณรงคป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

2. โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

3. โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-
19)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายอุดหนุนองคกรประชาชน  จํานวน 12 หมูบานๆ
ละ  20,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,929,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,103,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,103,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 801,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน 2
 อัตรา  ไดแก
1. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน)  1 อัตรา
2. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)  1 อัตรา
(จํานวน 12 เดือน)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  พนักงานสวนตําบลสายผู
บริหาร  จํานวน  1 อัตรา  ไดแก
1. ผูอํานวยการกองสวัสดิการ  (จํานวน  12 เดือน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไปไดแก
1. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา (จํานวน 12 เดือน)

งบดําเนินงาน รวม 826,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่น (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกําหนดเงินรางวัลประจําป  แกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นของ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557)

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิ.ย. 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 526,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
การอบรม สัมมนาตางๆของคณะผูบริหารฯ, พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจาง, พนักงานจาง

2. คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดทําเอกสาร, วารสาร, สื่อ
ประชาสัมพันธ, ถายเอกสารเขาเลม,คาใชจายตางๆ, ที่มีความจํา
เป็น, คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

3. คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไป  (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการคาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาลงทะเบียน, และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของผู
บริหาร  สมาชิก อบต.  พนักงานจาง, หรือผูที่นายก อบต.  มีคํา
สั่งใหไปปฏิบัติราชการ, ผูนําทองถิ่น, ผูนําชุมชน, ผูนํากลุม
อาชีพ, และทัศนศึกษาดูงานของ อบต. ฯลฯ

2. โครงการสงเสริมและดําเนินกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได

3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ  กลุมอาชีพ
ตําบลทุงทาชางและตําบลหวยใหญ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทําคาสิ่งของ  และคาแรง
ใหจายจากคาใชสอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เป็น
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1.  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ไดแก  
วัสดุคงทน เขน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ ฯลฯ
(ถือปฎิบัติตามแนวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
  เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ไดแก  
วัสดุคงทน  เชน  หมอ, กระทะ, กะละมัง, ตะหลิว  ฯลฯ  
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ผงซักฟอก, สบู, น้ํายาดับกลิ่น, แปรง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ไดแก
วัสดุคงทน  เชน  แผนจานหรือบันทึกขอมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล, เทปบันทึก
ขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมแบบเลเซอรกระดาษตอ
เนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 622,700 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 622,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 622,700 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1. โครงการขยาเขตระบบจําหนายไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณแยกบาน
ทุงทาชาง  ตําบลทุงทาชาง  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 522,700 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย  โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า
สาธารณะที่บริเวณแยกบานทุงทาชาง  ตําบลทุงทาชาง  อําเภอ
สระโบสถ  จังหวัดลพบุรี  (อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
โคกสําโรง)
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 93
  ขอ 6)

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  บริเวณซอยบานนายอุทัย  กระ
ตุดเงิน  ถึงบานนางพิศมัย  จุยทอง  หมุที่ 1  ตําบลหวยใหญ  อําเภอ
สระโบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  บริเวณซอย
บานนายอุทัย  กระตุดเงิน  ถึงบานนางพิศมัย  จุยทอง  หมุที่ 1
  ตําบลหวยใหญ  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี  (อุดหนุนการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง)
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา  97
  ขอ 21)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจางเก็บขยะและขนขยะ  และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย, คา
เย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือ คาใชจายางๆที่จําเป็น ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

2.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสุทิดา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

4. โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

5. โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

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

1. โครงการแขงขันกีฬาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

2. โครงการพิธิทางศาสนาวันสําคัญตางๆทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 28,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนใหแกจังหวัดลพบุรี จํานวน 28,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,892,000 บาท

งบบุคลากร รวม 672,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 672,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน 2
 ตําแหนง ไดแก
1. ผูอํานวยการกองชาง  (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)  1 อัตรา
2. นายชางโยธา (ปก./ชง.)  1  อัตรา 
(จํานวน 12 เดือน)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
ที่ไดรับการปรับอัตราเงินเดือนใหม  หรือที่ไดรับเงินเดือนเดิมถึง
ขั้นสูงสุดอันดับที่ไดรับคาตอบแทนพิเศษ (จํานวน 12 เดือน)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลสายผู
บริหาร  จํานวน  1 ตําแหนง ไดแก
1. ผูอํานวยการกองชาง (จํานวน 12 เดือน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป (จํานวน 12 เดือน) ไดแก
1. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1 อัตรา
2. ผูชวยนายชางสํารวจ  1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานทั่วไป (จํานวน 12 เดือน)

งบดําเนินงาน รวม 1,220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษใหกับพนักงานสวนตําบล  เและพนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิ.ย. 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนใน
การอบรม สัมมนาตางๆของคณะผูบริหารฯ, พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจาง, พนักงานจาง

2.  คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการจัดทําเอกสาร, วารสาร, สื่อ
ประชาสัมพันธ, ถายเอกสารเขาเลม,คาใชจายตางๆ, ที่มีความจํา
เป็น, คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

3.  คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 330,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานทั่วไป  (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาลงทะเบียน, และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของผู
บริหาร  สมาชิก อบต.  พนักงานจาง, หรือผูที่นายก อบต.  มีคํา
สั่งใหไปปฏิบัติราชการ, ผูนําทองถิ่น, ผูนําชุมชน, ผูนํากลุม
อาชีพ, และทัศนศึกษาดูงานของ อบต. ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทําคาสิ่งของ  และคาแรง
ใหจายจากคาใชสอยสวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เป็น
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1.  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2.  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ไดแก  
วัสดุคงทน เขน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ ฯลฯ
(ถือปฎิบัติตามแนวตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
  เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ไดแก  
วัสดุคงทน  เชน  ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ
  วัสดุสิ้นเปลือง  เชุน  ฟวส, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  ไดแก
วัสดุคงทน  เชน ไมตางๆ, คอน, คีม, ชะแลง, ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน น้ํามันทาไม, ทินเนอร, สี, ปูนซีเมนต ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ไดแก
วัสดุคงทน  เชน  แผนจานหรือบันทึกขอมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  อุปกรณบันทึกขอมูล, เทปบันทึก
ขอมูล, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมแบบเลเซอรกระดาษตอ
เนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าระบบประปาและอื่นๆ
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งานก่อสร้าง รวม 1,672,600 บาท
งบลงทุน รวม 1,672,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,672,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการวางทอระบายน้ําทิ้ง บริเวณถนนคอนกรีตบานนายป้อม  
สีผอง ถึงบานนางนอง  ยอดดีลัง  หมูที่ 1 ต.ทุงทาชาง  อําเภอสระ
โบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 62,600 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย โครงการวางทอระบายน้ําทิ้ง บริเวณถนน
คอนกรีตบานนายป้อม สีผอง ถึงบานนางนอง ยอดดีลัง หมูที่ 1 ต
.ทุงทาชาง อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี  โดยวางทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาด ศก.0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3)  จํานวน 18
 ทอน  พรอมซอมแซมโดยวางบอพักน้ํา คสล.ใหม จํานวน 6
 จุด ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง  กําหนด
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 66
 ขอ 248)

2. โครงการกอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมอุปกรณสวน
ควบ  หมูที่ 2  ตําบลหวยใหญ  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายครงการกอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมอุปกรณสวนควบ หมูที่ 2 ตําบลหวยใหญ อําเภอสระ
โบสถ จังหวัดลพบุรี  ขนาดสนาม
กวาง 15.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร  หรือมี
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 600 ตร.ม.  และติดตั้งป้าย
โครงการ  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงทา
ชาง กําหนด (ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  หนา 114  ขอ 42)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลังวัดกุมสูง  หมูที่ 5  
ตําบลทุงทาชาง  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย  โครงกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
หลังวัดกุมสูง  หมูที่ 5  ตําบลทุงทาชาง  อําเภอสระโบสถ  จังหวัด
ลพบุรี  โดยขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว  110.00
 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  440
 ตร.ม.  พรอมไหลทางลูกรังขางละ  0.50 เมตร  และติดตั้งป้าย
โครงการ  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลทุงทาขาง กําหนด
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 76
  ขอ  287)  

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบานนาย
หยวน  เทศโล  ถึงบานนางลําไพ  ทองอราม  หมูที่ 1  ตําบลหวย
ใหญ  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 77,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายจากบานนายหยวน  เทศโล  ถึงบานนางลํา
ไพ  ทองอราม  หมูที่ 1  ตําบลหวยใหญ  อําเภอสระ
โบสถ  จังหวัดลพบุรี  โดยขนาดถนนกวาง 3.00
 เมตร  ยาว 52.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนองกวา 156 ตร.ม.  พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการ  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงทาชาง  กําหนด
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนา 20
   ขอ 64 )
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3. โครงกอสรางถนนลูกรังสายฟารมหมู  ถึงนานางวาสนา  ทองสังข  
หมูที่ 5  ตําบลหวยใหญ  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 197,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย  โครงกอสรางถนนลูกรังสายฟารมหมู  ถึงนา
นางวาสนา  ทองสังข  หมูที่ 5  ตําบลหวยใหญ  อําเภอสระ
โบสถ  จังหวัดลพบุรี  ขนาดถนนกวาง  4.00  เมตร  ยาว 500.00
 เมตร  โดยลงดินเสริมผิวถนนไมนอยกวา 800 ลบ.ม.  พรอม
ลูกรังผิวถนนทั้งเสนไุมนอยกวา 400 ลบ.ม.  พรอมเกรดปรับ
เรียบ  และวางทอ คสล. ขนาด ศก 0.30 เมตร (มอก.ชั้น 3
)  จํานวน 5 จุด จุดละ 5 ทอน  พรอมติดตั้งป้ายโครงการ ตาม
แบบองคการบริาหารสวนตําบลทุงทาชาง  กําหนด
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 86
  ขอ 320)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการซอมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวจราจรดวยผิวแอสฟัลท
ติกคอนกรีต ถนนสายบานนายป้อม  สีผอง - บานนางนอง  ยอดดีลัง 
 หมูที่ 1 ตําบลทุงทาชาง  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 137,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย  โครงการซอมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิว
จราจรดวยผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต ถนนสายบานนายป้อม สี
ผอง - บานนางนอง ยอดดีลัง หมูที่ 1 ตําบลทุงทาชาง อําเภอสระ
โบสถ จังหวัดลพบุรี   ขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว 130.00
  เมตร  ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ซอมแซมถนนไม
นอยกวา 520  ตร.ม.  พรอมติดตั้งป้ายโครงตามแบบ  องคการ
บริหารสวนตําบลทุงทาชาง  กําหนด  
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 66
  ขอ 247)
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2. โครงการซอมแซมถนน คสล. ปูทับหนาดวยผิวแอสฟัลทติก
คอนกรีต ถนนคอนกรีตสายรอบนอก หมูที่ 2 ตําบลทุงทาชาง  
อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย   โครงการซอมแซมถนน คสล. ปูทับหนาดวย
ผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต  ถนนคอนกรีตสายรอบนอก  หมูที่ 2
  ตําบลทุงทาชาง  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี  ขนาดถนน
กวาง 4.00 เมตร  ยาว  170.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนไมนอยกวา  680 ตร.ม.  พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ  ตามแบบ  องคการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง  
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 70
  ขอ 262)

4. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายนานางสมควร - นานายสมคิด  
เถื่อนถ้ํา  หมูที่ 3  ตําบลหวยใหญ  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 199,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย  โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายนานาง
สมควร - นานายสมคิด เถื่อนถ้ํา หมูที่ 3 ตําบลหวยใหญ อําเภอ
สระโบสถ จังหวัดลพบุรี  ขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,500
 เมตร  โดยลงดินยกระดับถนนไมนอยกวา 540 ลบ.ม.  และลง
ลูกรังซอมแซมถนนทั้งเสนไมนอยกวา  600 ลบ.ม.  พรอมเกรด
ปรับเรียบ  และวางทอ คสล. ขนาด ศก 0.60 เมตร  จํานวน  2
 จุด  จุดละ 6 ทอน  และติดตั้งป้ายโครงการ  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลทุงทาชาง  กําหนด
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 23
  ขอ  80)  
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5. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานนายดํารง  
ปลื้มอารีย - บานนายบรรจง  สุขผล  หมูที่ 6  ตําบลหวยใหญ  
อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย  โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบานนายดํารง  ปลื้มอารีย - บานนายบรรจง  สุข
ผล  หมูที่ 6  ตําบลหวยใหญ  อําเภอสระโบสถ  จังหวัด
ลพบุรี  ขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว 150.00
 เมตร  หนา 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา  600 ตร.ม.  พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
ทุงทาชาง  กําหนด
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 88
  ขอ328)

6. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบานนางละมัย - บานชอนเหล็ก
ไฟ  หมูที่ 7  ตําบลหวยใหญ  อําเภอสระโบสถ  จังหวัดลพบุรี

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจาย  โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบานนางละ
มัย - บานชอนเหล็กไฟ  หมูที่ 7  ตําบลหวยใหญ  อําเภอสระ
โบสถ  จังหวัดลพบุรี  ขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,100
 เมตร  โดยลงลูกรังซอมแซมทั้งเสนไมนอยกวา 1,050 ลบ.ม
.  พรอมเกรดปรับเรียบ  และติดตั้งป้ายโครงการ  ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลทุงทาชาง  กําหนด
(ปรากฎอยูในอแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 40
  ขอ 158)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 130,000 บาท

งบลงทุน รวม 130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

1. จัดซื้อปัมสูบน้ําชนิดจุมใตน้ํา (ซัมเมอร) ขนาด 3 แรงมา 3 เฟส จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายจัดซื้อปัมสูบน้ําชนิดจุมใต
น้ํา (ซัมเมอร) ขนาด 3 แรงมา 3 เฟส  จํานวน 2 ชุด ชุด
ละ  20,000 บาท
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2. จัดซื้อปัมสูบน้ําชนิดจุมใตน้ํา (ซัมเมอร) ขนาด 1.5 แรงมา 2 เฟส จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายจัดซื้อปัมสูบน้ําชนิดจุมใต
น้ํา (ซัมเมอร) ขนาด 1.5 แรงมา 2 เฟส  จํานวน 5 ชุด  ชุด
ละ 18,000 บาท

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

2.โครงการรักป่า รักน้ํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)

3. โครงการธนาคารน้ําใตดิน (ระบบปด) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ  และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได)
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